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REGULAMENT PRIVIND RECUNOAȘTEREA PERIOADELOR DE STUDIU
ȘI/SAU PLASAMENT EFECTUATE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN CADRUL
PROGRAMULUI ERASMUS

Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor prevederi legislative:
-

Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale

-

Ghidul de utilizare ECTS al Comisiei Europene

-

Ordinul MECTS nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea metodologiei de recunoaștere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate

I. Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament vizează recunoașterea perioadelor de studiu și/sau plasament
efectuate de către studenții Universității din Oradea cu respectarea reglementărilor specificate
în Carta Erasmus și în baza acordurilor bilaterale încheiate cu instituțiile partenere în cadrul
programului Erasmus.
Art. 2. Perioadele de studiu și/sau plasament în cadrul programului Erasmus se încadrează întrun interval de 3 – 12 luni. Studentul beneficiar de o mobilitate de studiu/plasament Erasmus
rămâne înmatriculat la Universitatea din Oradea pe toată durata mobilității.
Art. 3. Studentul beneficiar al unei mobilități de studiu sau plasament Erasmus va avea
drepturile și obligațiile specificate în Carta Studentului Erasmus.
Art. 4. Drepturile studentului beneficiar de o mobilitate de studiu și/sau plasament Erasmus
(subvenția de studiu, bursa de studiu, bursa socială, bursa de excelență, alte drepturi și
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facilități) nu se pot retrage pe perioada desfășurării stagiului Erasmus sau din cauza participării
la programul Erasmus.
II. Cadrul de implementare
Art. 5. Acordurile bilaterale Erasmus sunt semnate de rectorul Universității din Oradea sau de
coordonatorul instituțional Erasmus.
Art. 6. Acordurile de studiu și/sau plasament sunt aprobate atât la nivelul facultății, cât și la
nivel instituțional.
Art. 7. La nivelul facultății, acordurile de studii/plasament vor fi aprobate de coordonatorul
departamental numit de facultate. La nivel instituțional, acestea vor fi aprobate de
coordonatorul instituțional.
III. Documente aferente mobilităților de studiu și/sau plasament Erasmus
Art. 8. O mobilitate de studiu și/sau plasament Erasmus se desfășoară pe baza unui acord de
studii (Learning Agreement) sau de plasament (Training Agreement), care face parte integrantă
din contractul financiar.
Art. 9. Acordul de studii sau de plasament este un acord tripartit semnat de beneficiarul
mobilității, de instituția de origine și de instituția gazdă anterior perioadei de desfășurare a
mobilității.
Art. 10. Acordul de studii va detalia conținutul curriculumului și durata programului pe care
beneficiarul va trebui să îl urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de
învățământ aferent perioadei de mobilitate.
Art. 11. Disciplinele menționate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui
număr ECTS conform Procedurii LLP: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar –
60 ECTS.
Art. 12. Acordul de plasament va fi personalizat pentru fiecare student și va detalia programul
de lucru pe durata plasamentului.
Art. 13. Acordul de studiu și acordul de plasament consemnează cursurile/activitățile practice
pe care:
a. Studentul se obligă să le urmeze și promoveze;
b. Instituția gazdă se obligă să le ofere beneficiarului;
c. Universitatea din Oradea se obligă să le recunoască la întoarcerea studentului.
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Art. 14. Acordul de studiu și acordul de plasament pot fi modificate în termen de o lună de la
începerea mobilității Erasmus, cu aprobarea coordonatorilor departamentali și instituționali de
la cele două instituții.
IV. Recunoașterea programului de studiu și/sau plasament Erasmus
Art. 15. Universitatea din Oradea va recunoaște in integrum și automat perioada de studiu sau
de plasament Erasmus și numărul de credite transferate acumulate de student pe perioada
stagiului.
Art. 16. Recunoașterea și echivalarea perioadei de mobilitate Erasmus se realizează la nivelul
facultății de către o comisie propusă de facultate și aprobată de Senatul Universității din
Oradea.
Art. 17. Recunoașterea și echivalarea perioadelor de mobilitate Erasmus se vor realiza în baza
următoarelor documente:
a. Acord de studiu (Learning Agreement) sau acord de plasament (Training Agreement);
b. Modificări aduse acordului de studiu (Changes to the original Learning Agreement) sau
de plasament (Changes to the original Training Agreement) inițial;
c. Situație școlară (Transcript of records)/Dovada îndeplinirii sarcinilor specificate în
acordul de plasament (Transcript of Work);
d. Certificatul emis de instituția gazdă care atestă îndeplinirea perioadei de mobilitate;
e. Grila de echivalare a notelor conform Anexei la Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru
aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în
străinătate.
Art. 18. Comisia de echivalare și recunoaștere a perioadei de mobilitate Erasmus va consemna
în procesul verbal atât disciplinele echivalate, cât și disciplinele recunoscute.
Art. 19. Echivalarea și recunoașterea calificativelor/notelor obținute pe perioada desfășurării
stagiului Erasmus vor avea în vedere rezultatele și competențele dobândite de beneficiarul
mobilității, precum și volumul de muncă, fără a fi centrate pe denumirile disciplinelor.
Art. 20. Examenele care nu au fost promovate ca urmare a participării la programul Erasmus vor
fi susținute în anul universitar următor la Universitatea din Oradea. Media pentru disciplinele la
care studentul Erasmus a putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se
va lua în calcul la stabilirea clasamentului. Acestea vor fi susținute în baza unei proceduri
specifice nediscriminatorie de reclasificare elaborate la nivelul facultății.

Pagina 3 din 4

Art. 21. Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională
eferent mobilității Erasmus, precum și examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu
Erasmus vor fi susținute la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la
nivelul universității.
Art. 22. În cazul în care studenții se află în situația de a nu putea participa la sesiunile de
examene aprobate la nivelul universității ca urmare a participării la programul Erasmus,
Universitatea din Oradea poate organiza sesiuni speciale de examene.
Art. 23. Echivalarea nu trebuie să prejudicieze poziția studentului în clasamentul facultății în
anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la programul Erasmus.
V. Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 24. Facultățile elaborează proceduri specifice de echivalare, recunoaștere și reclasificare cu
aprobarea Senatului Universității din Oradea.
Art. 25. Îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acordul de studii sau plasament conduc la
recunoașterea rezultatelor obținute la instituția gazdă.
Art. 26. Neîndeplinirea obligațiilor asumate în acordul de studii sau plasament atrag după sine
restituirea bursei Erasmus, conform reglementărilor în vigoare și a contractului financiar.
Art. 27. Disciplinele studiate la universitatea gazdă vor fi consemnate în Suplimentul la Diplomă,
cu specificarea datelor instituției gazdă și a perioadei mobilității Erasmus.
Art. 28. În cazul în care anumite discipline nu pot fi echivalate la Universitatea din Oradea,
acestea vor fi recunoscute și menționate în Suplimentul la Diplomă.
Art. 29. Rezolvarea eventualelor situații neprevăzute se va realiza de către Comisia de Relații
Internaționale și Interne a Senatului Universității din Oradea, cu participarea reprezentanților
facultății.
Art. 30. Comisiile de echivalare și recunoaștere a perioadelor de studiu și/sau plasament
Erasmus vor înainta Departamentului de Relații Internaționale o copie a procesului verbal de
echivalare și recunoaștere a perioadelor de studiu și/sau plasament Erasmus.

Aprobat în ședința de Senat din ____________.
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