
 

 

Anexa 10  – Burse Erasmus – Acord pentru echivalare note obţinute la disciplinele studiate în străinătate – pentru modificări la Learning 

Agreement sau schimbare titular disciplină echivalată față de situația din Anexa 4 

 

ACORD DE ECHIVALARE NOTE ŞI DISCIPLINE DE STUDIU  

STUDIATE LA UNIVERSITATEA …………….. (PARTENERĂ ERASMUS) 

 

Nume, prenume student/-ă bursier Erasmus 

______________________________________ 
 

Universitatea unde a fost plecat la bursă LLP Erasmus _________________________________________________ 

Perioada în care a fost plecat la bursă LLP Erasmus ______________________ 

 

Anul de studiu în care a fost înmatriculat în Oradea pe perioada bursei LLP Erasmus _____ 

Specializarea la care a fost înmatriculat în Oradea pe perioada bursei LLP Erasmus  
                                                 – forma de învăţământ zi / ID 

Semestrul în care a fost înmatriculat în Oradea, pe perioada bursei Erasmus/Erasmus _______________ a anului univ. 20....-20..... 
 

Nr. 

crt. 

Discipline studiate la Universitatea Parteneră (UP) din 

străinătate 

Discipline corespondente în Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, pentru care se solicită acordul de echivalare ca urmare a Learning 

Agreement încheiat şi modificărilor aduse acestuia pe persioada bursei 

SMS/SMP, de către studentul bursier Erasmus 

Nota obţinută la 

Universitatea 

Parteneră (UP) 

din străinătate 

Număr Credite ECTS 

acordat la 

Universitatea din 

străinătate 

Denumirea 

originală a 

disciplinei care s-a 

studiat la 

Universitatea din 

străinătate 

Denumirea disciplinei 

echivalate la Facultatea 

noastră1 

Codul 

disciplinei la 

Facultatea 

noastră 

Număr Credite 

ECTS acordat 

la Facultatea 

noastră 

Nume, prenume şi semnătură 

de acord cu privire la 

echivalare, a cadrului didactic 

titular de disciplină în cadrul 

Facultăţii noastre - UOFSE 

1.        
De acord cu echivalarea 

 

2.        
De acord cu echivalarea 

 

 
1  Se includ toate disciplinele, inclusiv cele menţionate şi echivalate prin Anexa 4, anterior plecării la bursă. 



 

 

Nr. 

crt. 

Discipline studiate la Universitatea Parteneră (UP) din 

străinătate 

Discipline corespondente în Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, pentru care se solicită acordul de echivalare ca urmare a Learning 

Agreement încheiat şi modificărilor aduse acestuia pe persioada bursei 

SMS/SMP, de către studentul bursier Erasmus 

Nota obţinută la 

Universitatea 

Parteneră (UP) 

din străinătate 

Număr Credite ECTS 

acordat la 

Universitatea din 

străinătate 

Denumirea 

originală a 

disciplinei care s-a 

studiat la 

Universitatea din 

străinătate 

Denumirea disciplinei 

echivalate la Facultatea 

noastră1 

Codul 

disciplinei la 

Facultatea 

noastră 

Număr Credite 

ECTS acordat 

la Facultatea 

noastră 

Nume, prenume şi semnătură 

de acord cu privire la 

echivalare, a cadrului didactic 

titular de disciplină în cadrul 

Facultăţii noastre - UOFSE 

3.        
De acord cu echivalarea 

 

4.        
De acord cu echivalarea 

 

5.        
De acord cu echivalarea 

 

6.        
De acord cu echivalarea 

 

7.        
De acord cu echivalarea 

 

8.        
De acord cu echivalarea 

 

9.        
De acord cu echivalarea 

 

 

Total număr credite ECTS acordate de Universitatea din străinătate: ________ 

 

Total număr credite ECTS echivalente la disciplinele din cadrul Facultăţii noastre (UOFSE): ______ 
 
Oradea, data _____________      Semnătura student/-ă 


