
REGULAMENT
DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A PERIOADELOR DE STUDIU SAU DE 

PLASAMENT EFECTUATE ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR ERASMUS
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Dată revizuire 2:

Prezentul  regulament  a  fost  elaborat  în  virtutea  autonomiei  universitare  şi  a  prevederilor 
urmãtoarelor documente:

� Ghidul de utilizare al ECTS al Comisiei Europene;
� Ordinul  Ministerului  Educaţiei  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  nr.3223/8.02.2012, 

pentru  aprobarea  Metodologiei  de  recunoaştere  a  perioadelor  de  studii  efectuate  în 
strãinatate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118, din 16 februarie 2012;

� Legea educaţiei naţionale, nr. 1 / 2011.

Art. 1 Documentele care asigurã recunoaşterea perioadelor de mobilitate Erasmus  şi echivalarea 
rezultatelor obţinute de beneficiarii mobilitãţilor Erasmus de studiu sau plasament sunt :

� Contractul încheiat cu fiecare beneficiar înainte de începerea mobilitãţii Erasmus;
� Carta studentului Erasmus;
� Carta Universitarã Erasmus deţinutã de universitate;
� Regulamentul de funcţionare a activitãţii didactice pe baza Sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS), al Universitãţii de Artã şi Design din Cluj-Napoca.

Art. 2 Prin prezentul regulament se stabilesc modalitãţile de rezolvare a diferitelor situaţii, datorate 
diverşilor factori implicaţi în organizarea şi administrarea mobilităţilor Erasmus, cum ar fi: 

� obţinerea informaţiilor şi documentelor de la instituţiile gazdã, 
� forma documentelor emise de fiecare instituţie în parte;
� structura diferită a activităţilor didactice la  instituţiile gazdã (de exemplu: structurarea pe 

trimestre şi intercalarea a diferite zile libere de vacanţã), etc.

Art.  3  Pentru  obţinerea  unui  beneficiu  cât  mai  mare  din  studiile  sau  stagiile  de  practicã  în 
străinătate,  Sistemul  European  de  Transfer  al  Creditelor  de  Studii  (ECTS)  oferă  o  metodă  de 
măsurare  şi  comparaţie  a  acumulărilor  rezultate  din  învăţare  şi  de  transferare  a  acestora  între 
instituţii. Comisia Europeană a hotărât includerea ECTS în programul sectorial Erasmus.

Art. 4 Toate mobilităţile Erasmus se desfăşoară, pe baza unui acord de studii (Learning Agreement) 
sau a unui acord de formare profesionalã (Training Agreement).

Art. 5 Înaintea începerii mobilităţii, studentul va încheia un acord de studii  (Learning Agreement) 
sau un acord de formare profesionalã (Training Agreement) care va detalia conţinutul programului 



de studiu/programului de formare profesionalã şi durata programului pe care va trebui sa îl urmeze. 
Acesta este un acord tripartit, încheiat între student, Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca 
şi instituţia gazdã.
Art. 6  În acordul de studii/acordul de formare profesionalã se consemnează cursurile / activităţile 
practice pe care: 

a) studentul se obligă să le urmeze şi sã le promoveze; 
b) instituţia gazdă se obligă să le ofere studentului;
c) Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca se obligă să le recunoască la întoarcerea 
studentului. 

Art. 7 Acordul de studii (Learning Agreement), respectiv acordul de formare profesionalã (Training 
Agreement)  se  semnează  de  către  student,  coordonatorul  departamental  Erasmus  (care  este 
responsabil pentru echivalare) şi coordonatorul Biroului pentru Programe Comunitare a carui funcţie 
o include pe aceea de coordonator instituţional Erasmus. Din punct de vedere didactic, documentele 
Learning Agreement şi Training Agreement au valoare de contract.

Art. 8 Nu este obligatorie existenţa unei corespondenţe stricte între programul de studiu convenit şi 
prevederile planurilor de învăţământ de la facultatea de origine. Se recomandă includerea, în măsura 
posibilului,  a unor discipline care să aibă un echivalent pentru disciplinele specifice domeniului 
curricular al  Universităţii de Artã şi Design din Cluj-Napoca.

Art. 9 Eventualele modificări ale acordului de studii (Learning Agreement) se pot face în termen de 
o  lunã  de  la  data  de  început  a  perioadei  contractuale,  cu  obligativitatea  semnării  imediate  a 
modificărilor  de  către  toate  cele  trei  părţi  (reprezentanţi  ai  universităţii  gazdă,  reprezentanţi  ai 
universităţii de origine şi studentul).

Art.  10 Universitatea se obligă să recunoască  în totalitate şi  automat perioada de studiu sau de 
plasament Erasmus efectuată.  Recunoaşterea academică totală înseamnă că perioada de studii  în 
străinătate înlocuieşte o perioadă comparabilă de studii la Universitatea de Artã şi Design din Cluj-
Napoca, deşi conţinutul programului de studiu/plasament poate sã fie diferit.

Art. 11 Documentul care stã la baza recunoaşterii creditelor  şi echivalãrii rezultatelor obţinute la 
finalul  mobilitãţii  este  Procesul  verbal  de  recunoaştere  a  creditelor  şi  echivalare  a  notelor 
(evaluãrilor), întocmit de cãtre Coordonatorul Biroului pentru Programe Comunitare şi semnat de:

� coordonatorul departamental Erasmus
� directorul Departamentului de discipline teoretice
� Decanul facultãţii la care este înmatriculat studentul
� Coordonatorul Biroului pentru Programe Comunitare.

Art  12 Documentele  care  stau  la  baza  recunoaşterii  perioadelor  de  mobilitate  Erasmus  sunt 
urmãtoarele: 

a) acordul de studii/formare profesională (Learning Agreement/Training Agreement în care 
este specificat numãrul de credite corespunzãtor perioadei de studiu/plasament) 
b) situaţia scolarã (Transcript of Records) 
c)  certificatul  emis  de  către  instituţia  gazdă  care  confirmă  îndeplinirea  programului  de 
formare profesională şi rezultatele obţinute 
d) grila de echivalare a notelor, conform regulilor de conversie a notelor prevăzute în Ordinul 
3223/8 februarie 2012, publicat în Monitorul Oficial cu Nr. 118/16.02.2012;



e)  portofoliul  întocmit  de  cãtre  beneficiarul  mobilitãţii  Erasmus  cu  lucrãrile  realizate  în 
perioada mobilitãţii. 

Art. 13 Echivalarea notelor se va face pe baza cunoştinţelor şi a competenţelor acumulate, luând în 
considerare  notele  obţinute  (pe  baza  grilei  de  note  ECTS)  şi  portofoliul  prezentat  de  student. 
Persoanele care realizeazã recunoaşterea şi echivalarea sunt:
Pentru studii de nivel licenţã:

� Coordonatorul  departamental  Erasmus  (responsabilul  programului  de  studiu),  în  cazul 
disciplinelor practice;

� Directorul Departamentului de discipline teoretice, în cazul disciplinelor teoretice.
Pentru studii de masterat:

� Coordonatorul  departamental  Erasmus  (responsabilul  programului  de  studiu),  în  cazul 
disciplinelor practice

� Decanul facultãţii la care este înmatriculat studentul, în cazul disciplinelor teoretice.

Art.  14 În  cazul  în  care studentul  a  obţinut  mai  puţin  de 30 de credite  transferabile  pentru un 
semestru  (datoritţ perioadei  de  mobilitate  sau  din  cauza  ofertei  de  cursuri  din  partea  instituţiei 
gazdã),  Coordonatorul  departamental  Erasmus  va  stabili  lista  disciplinelor  la  care  studentul  va 
susţine examen. 

Art. 15 Se pot organiza sesiuni speciale de examene în cazul în care studenţii se află în situaţia de a 
nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universităţii, ca urmare a participării 
la stagiul Erasmus.

Art. 16 Echivalarea nu trebuie sa prejudicieze poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine 
pentru anul universitar următor celui în care studentul a participat la stagiul Erasmus, dar nici nu îi 
poate atribui avantaje suplimentare în clasificare.

Art. 17 În suplimentul de diplomă al studentului se vor înscrie: rezultatele profesionale obţinute în 
perioada recunoscută, menţiuni privind instituţia gazdă şi durata studiilor.

Art.  18 Neîndeplinirea de  către  student  a  programului  convenit  conduce  la  restituirea  grantului 
Erasmus şi după caz, la refacerea programului de studii.

Art. 19 Rezolvarea eventualelor situaţii neprevăzute se va face de cãtre Decanul facultãţii la care 
este înmatriculat studentul, cu aprobarea Consiliului de administraţie.

Aprobat de cãtre Senatul Universitãţii de Artã şi Design din Cluj-Napoca în 6 septembrie 2012.
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