
Art. 25. (1) Dacă sunt încheiate în mod satisfăcător, perioadele de studiu care constituie parte 

a curriculei, vor fi recunoscute automat și în întregime de către Universitate folosind sistemul 

de credite transferabile ECTS.  

(2) Echivalarea pentru perioadele de studiu Erasmus +, în urma recunoașterii menționate 

în aliniatul (1), a calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, 

se va realiza prin reguli de conversie clare, transparente și focalizate pe competențe și nu pe 

denumirea disciplinelor, pe baza unei corespondențe între sistemele de notare din cele două țări, 

conform grilei de echivalare a notelor, anexă a Ordinului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru 

aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, anexată 

prezentului Regulament. Această echivalare nu prejudiciază poziția studentului în clasamentul 

facultății de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul 

Erasmus +. Media pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la 

universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului;  

(3) Studentul are dreptul, în baza unei proceduri specifice, descrisă în Articolul 27 al 

acestui regulament, de reclasificare nediscriminatorie, să susțină în anul universitar următor 

eventualele examene nepromovate ca urmare a participării la Programul Erasmus+. Media 

pentru disciplinele la care studentul a putut participa la examene la universitatea de origine este 

cea care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului. 

(4) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul Acordului de studii, precum și 

examenele nepromovate în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+ se susțin la universitatea 

de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universității. Sesiuni speciale de 

examene se pot organiza 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 o mobilitate 

Erasmus+. În cazul acumulării unui număr insuficient de credite transferabile ca urmare a 

nepromovării unor examene în cadrul perioadei de mobilitate Erasmus+, studentul Erasmus+ 

are dreptul de a se prezenta în sesiunile de reexaminare aprobate de către UAB. Media obținută 

astfel determină poziția studentului în clasamentul facultății din UAB. 

(5) Instituția va asigura recunoașterea academică a studiilor efectuate de către 

Beneficiar la Instituția gazdă, ca parte a diplomei sale finale. Recunoașterea academică poate 

fi retrasă doar dacă Beneficiarul nu reușește să-și realizeze programul de studii la nivelul cerut 

de către instituția gazdă, sau nu îndeplinește o altă condiție cerută de către instituțiile 

participante pentru recunoașterea academică. 

 

Art. 26. Recunoașterea se face pe baza următoarelor documente, pe care Biroul Erasmus+, 

Cooperare Internațională și Studenți Străini și Acorduri Internaționale le pune la dispoziția 

Facultăților. 

a) Acordul de studii (Learning Agreement for Studies) semnat de către coordonatorul 

departamental sau instituțional, atât din universitatea parteneră cât și din universitatea de 

origine, inclusiv pe pagina cu modificările operate în programul de studiu la Instituția gazdă; 

b) Situația școlară (note + credite obținute – Transcript of Records) sau alte forme de 

evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activității desfășurate de către 

student. 

c) Pachetul de informații ECTS al Universității gazdă privind conținutul disciplinelor 

studiate la Universitatea gazdă. 

 

Art. 27. (1) Recunoașterea studiilor se face in integrum și automat de către conducerea 

facultății la care studentul este înmatriculat. Biroul Erasmus+, Cooperare Internațională și 

Studenți Străini, sub coordonarea coordonatorului departamental Erasmus+, întocmește un 

Proces-verbal de recunoaștere a programului de studiu/de formare profesională a studentului 

în care face echivalarea disciplinelor și a notelor sau calificativelor obținute de student folosind 



sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia și, ca reper, grila de echivalare din anexă. 

(2) Disciplinele studiate în cadrul stagiului Erasmus+ sunt echivalate cu discipline din planurile 

de învățământ din anul în curs sau anii următori, prin reguli de conversie clare, transparente și 

focalizate pe competențe, și nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondențe între 

sistemele de notare din cele două țări. Studenții vor susține examenele sau colocviile la 

disciplinele care nu au făcut obiectul echivalării, din planul de învățământ aferent semestrului 

în care s-a desfășurat mobilitatea, în aceleași condiții ca și colegii lor care nu au fost în 

mobilitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților (în conformitate cu art. 28: “În situații justificate dovedite prin documente avizate 

de Centrul de Relații Internaționale, studenții beneficiari ai mobilităților de tip Erasmus+ pot 

susține examene în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, aprobate la cererea studentului 

de către decanul facultății. Aceste examene pot fi susținute doar după finalizarea perioadelor 

prevăzute în planurile de învățământ pentru activități didactice” și art. 30: „Pentru a promova 

o disciplină de învățământ studentul are dreptul, în cadrul parcursului de studiu al disciplinei 

respective, la două examinări gratuite”). Susținerea examenelor se poate realiza în cadrul unor 

sesiuni speciale de examinare, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UAB. 

(3) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională 

aferent mobilității Erasmus+, precum și examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu 

Erasmus+ se susțin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la 

nivelul universității; 
(4) Suplimentele la Diplomă vor conține informații despre stagiile de studiu efectuate de către 

studenți prin acest program. 
 


