REGULAMENT PRIVIND MOBILITĂŢILE STUDENŢEŞTI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS
ȘI AL PROGRAMELOR ASIMILATE

Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul Programului Erasmus au la bază
principiile enunţate în Carta Erasmus pentru Învăţământ Superior, Ghidul Programului Erasmus+
editat de Comisia Europeană, Ghidul privind utilizarea ECTS, Ghidul aplicantului în cadrul
Programului Erasmus +, Acţiunea cheie 1 (KA1) – Proiecte de mobilitate, elaborat de Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (denumită
în continuare ANPCDEFP) și prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate
în străinătate.
Mobilitățile asimilate Erasmus reprezintă programe finanțate din surse diferite de Comisia
Europeană, care funcționează după principii similare Programului Erasmus (Bursa Joszef, Burse
SEE etc.).

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Mobilitățile studențești pot fi pentru studii, pentru stagii de practică sau mixte (incluzând
perioade de studii și de stagiu).
Art. 2. Mobilitățile de studii se bazează pe acorduri inter-instituţionale între instituţii participante la
Programul Erasmus+ care deţin o Cartă Erasmus pentru învățământ superior. Mobilitățile pentru
stagii de practică pot fi efectuate în cadrul unor universităţi deţinătoare de Cartă Erasmus sau a unor
organizaţii publice sau private eligibile din ţările participante la program (întreprinderi publice sau
private, instituţii publice locale, regionale sau centrale, asociaţii sau organisme profesionale,
institute de cercetări, fundaţii, organizaţii non-profit etc.)
Art. 3. Mobilităţile de studii se realizează pentru perioade cuprinse între minimum 3 luni şi
maximum 12 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita parteneriatelor existente pentru anul
universitar respectiv. Perioada de studii poate include o perioadă de stagiu de practică (mobilitate
mixtă) şi nu poate depăşi data de încheiere a anului universitar pentru care a fost prevăzută (30
septembrie).
Art. 4. Mobilităţile pentru stagii de practică se realizează pentru perioade cuprinse între minimum 2
luni şi maximum 12 luni, în cadrul unui singur an universitar, în limita parteneriatelor existente
pentru anul universitar respectiv. Perioada de plasament nu poate depăşi data de încheiere a anului
universitar pentru care a fost prevăzută (30 septembrie).

Art. 5. Pe parcursul unui ciclu de studii universitare (licenţă, master sau doctorat), un student poate
beneficia de granturi de mobilitate pentru o perioadă de maximum 12 luni, indiferent de numărul şi
tipul de mobilităţi efectuate. Este permisă participarea multiplă la mobilităţi, în cicluri de studii
universitare diferite.
Art. 6.
a) Repartiţia mobilităţilor de studii pe facultăţi se va face după cum urmează: 50% din locurile
disponibile în cadrul acordurilor de cooperare revin facultăţii care a iniţiat acordul respectiv,
respectiv 50% din mobilităţi sunt destinate tuturor studenţilor ASE, cu condiţia să îndeplinească
criteriile de eligibilitate. Vor fi exceptate de la această regulă acordurile care prevăd un domeniu de
studiu restrâns, destinat studenţilor de la o anumită specializare / program de studii.
b) Selecţia pentru mobilităţile de plasament va fi organizată la nivelul facultăţilor promotoare,
conform specializărilor specifice programelor de studii proprii. După încheierea selecţiei, dosarele
candidaţilor selectaţi vor fi transmise Biroului pentru Programe Comunitare, care va gestiona
mobilităţile din punct de vedere administrativ.
Art. 7. În funcţie de parteneriatele încheiate în cadrul Programului Erasmus+, mobilităţile Erasmus
pot beneficia de suport financiar Erasmus sau pot fi mobilităţi “zero grant”, beneficiind de toate
drepturile şi obligaţiile înscrise în Carta studentului Erasmus. Stabilirea tipului de mobilitate – cu
grant sau fără grant – se realizează în funcţie de priorităţile de internaţionalizare ale Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, de estimările alocărilor de fonduri de către ANPCDEFP şi Comisia
Europeană şi de rezultatele mobilităţilor anterioare.
Art. 8. Oferta de mobilităţi va fi prezentată pe spaţii lingvistice, în funcţie de limba de predare
utilizată la instituţia parteneră, după cum urmează: spaţiul anglofon, spaţiul francofon, spaţiul
german, spaţiul italian, spaţiul spaniol. În cazul în care limba de predare este alta decât cele cinci
enunţate anterior, studenţii se angajează să înveţe limba respectivă la un nivel satisfăcător până la
începutul mobilităţii.
Art. 9. Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru mobilităţi Erasmus şi asimilate sunt de
competenţa Biroului pentru Programe Comunitare şi a comisiilor de selecţie de la nivelul
facultăţilor, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii.
Art. 10. La selecţia pentru mobilităţi Erasmus pot participa toţi studenţii Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, cetăţeni români sau ai altor state, înscrişi la forma de învăţământ cu
frecvenţă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Art. 11. Studenţii participanţi la mobilităţi de studii trebuie să fie înmatriculaţi la ASE Bucureşti
atât în momentul selecţiei, cât şi pe parcursul mobilităţii, în ciclul de licenţă, masterat sau doctorat.
Candidaţii pot participa exclusiv la mobilităţi corespunzătoare ciclului de studii în care sunt
înmatriculaţi, în conformitate cu nivelul de studii şi domeniul Erasmus prevăzute în acordul interinstituţional. Pentru a putea participa la mobilităţi de studii, studenţii trebuie să fi absolvit minimum
2 semestre de studii în momentul începerii mobilităţii.
Art. 12. Studenţii înmatriculaţi în an terminal pe durata mobilităţii pot beneficia de perioade de
studii de un an universitar. Prezentarea la examenul de finalizare a studiilor la terminarea mobilităţii
este condiţionată de echivalarea rezultatelor profesionale obţinute la universitatea parteneră până la
încheierea perioadei normale a sesiunii de reprogramare aferente anului terminal de studii; în caz
contrar, se pot prezenta în alte sesiuni ale examenului de licenţă/disertaţie.
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Art. 13.
a) Studenţii înmatriculaţi în an terminal în momentul selecţiei pot beneficia de mobilităţi de studii
Erasmus cu durata de unul sau două semestre în anul universitar următor, cu condiţia înmatriculării
în cadrul unui program de masterat sau doctorat cu frecvenţă în cadrul ASE Bucureşti în anul
universitar următor. Înscrierea pentru selecţia în programul de mobilităţi se va face pe baza unei
declaraţii-angajament (conform modelului din Anexa 1).
b) Studenţii înmatriculaţi în an terminal în momentul selecţiei pot beneficia de mobilităţi pentru
stagii de practică în anul universitar următor, cu condiţia finalizării mobilităţii în maximum 12 luni
de la absolvire.
Art. 14. Candidaţii pot depune maxim şapte opţiuni pentru universităţi din acelaşi spaţiu lingvistic,
pentru locuri cu finanţare sau fără finanţare Erasmus. Un candidat poate participa la selecţia pentru
un singur spaţiu lingvistic.
Art. 15. Pentru toate activităţile legate de selecţie (depunerea dosarului, participarea la probele de
concurs, retragere), prezenţa candidatului este obligatorie.
Art. 16. Selecţia se realizează în ordinea strict descrescătoare a punctajului general, în corelaţie cu
ordinea priorităţilor precizate de candidat, în limita locurilor disponibile.
Art. 17. Informaţiile privind organizarea şi rezultatele selecţiei pentru mobilităţi Erasmus vor fi
publicate pe internet de către Biroul pentru Programe comunitare la adresa
www.international.ase.ro.

CAPITOLUL II
SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI PENTRU STUDII
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS ȘI AL PROGRAMELOR ASIMILATE
Art. 18. Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus de studii se face prin concurs,
pe baza rezultatelor profesionale cumulate, a rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a
interviului de selecţie.
Art. 19. Înscrierea la selecţia pentru mobilităţi Erasmus se face cu respectarea următoarelor
condiţii:
a) Candidatul va depune la Biroul pentru Programe comunitare un singur dosar (dosar de plastic cu
coperta transparentă) conţinând următoarele documente obligatorii:
- Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor (maxim 7 opțiuni, aparţinând unui singur spaţiu
lingvistic),
- Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile),
- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile),
- Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se
detalieze obiectivele de studii şi profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 pagini).
Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:
- Certificate lingvistice (copii),
- Atestate profesionale (copii),
- Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii,
participării la proiecte extracurriculare etc. (copii),
- Scrisori de recomandare de la cadre didactice / coordonatori de stagiu (original).
b) Înscrierea se face o singură dată, pentru toate opţiunile exprimate. Dosarul rămâne, pe toată
durata desfăşurării selecţiei, la Biroul pentru Programe comunitare.
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c) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din
formularul de înscriere nu pot fi modificate.
d) Dosarele incomplete din punct de vedere al conţinutului (prezenţa documentelor obligatorii) sau
cu opţiunile neconforme cu locurile disponibile (nivel, durată, specializare) vor fi eliminate din
concurs.
Art. 20. Rezultatele profesionale
a) Rezulatele profesionale vor fi colectate centralizat de către Biroul pentru Programe comunitare
de la secretariatele facultăţilor, după încheierea procesului de înscrieri.
b) Pentru a fi eligibil, un student trebuie să fie integralist şi să aibă media generală minim 7,00 în
momentul selecţiei.
c) Determinarea rezultatelor profesionale se face cumultativ, pentru toţi anii de studii din ciclul
universitar, începând cu anul I, inclusiv sesiunea din anul universitar în desfășurare la momentul
selecției. Pentru studenţii din ciclul de masterat sau doctorat, se ia în calcul media generală de
absolvire a programului de studii universitare.
d) Calculul mediei generale se realizează ca medie aritmetică simplă între mediile anuale ponderate
cu creditele de studii transferabile, inclusiv sesiunea de examene din semestrul I al anului
universitar în care se realizează selecţia.
e) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale şi de a sesiza
eventualele neconcordanţe cu datele reale la Biroul pentru Programe comunitare.
Art. 21. Desfăşurarea testului de competenţă lingvistică:
a) Testul de competeţă lingvistică se desfăşoară centralizat, sub forma unei probe scrise, cu caracter
eliminatoriu, având durata de 2 ore.
b) Proba scrisă se organizează pentru cinci limbi de circulaţie internaţională, corespunzătoare
spaţiilor lingvistice de desfăşurare a mobilităţilor: limba engleză, limba franceză, limba germană,
limba italiană şi limba spaniolă. Un candidat va susţine proba de competenţă lingvistică pentru o
singură limbă, conform opţiunilor exprimate la înscriere.
c) Repartizarea candidaţilor înscrişi pe săli de concurs va fi afişată cu minimum 48 de ore înainte de
începerea probei scrise de către Biroul Programe comunitare.
d) La intrarea în sala în care se susţine proba scrisă, candidaţii vor prezenta actul de identitate. Este
interzis accesul în sala de concurs cu telefoane mobile, dicţionare, cărţi şi alte materiale sau
aparatură.
e) Înainte de începerea probei scrise, se procedează la consemnarea prezenţei candidaţilor în sala de
concurs, se distribuie materialele de concurs şi se prezintă modul de completare a acestora.
f) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul distribuirii subiectelor de examen pierd
dreptul de a susţine proba. După distribuirea subiectelor, candidaţii nu pot părăsi temporar sala de
concurs, decât cu predarea tezei.
g) Frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuţia între candidaţi, se sancţionează cu excluderea din
procesul de selecţie.
h) Baremurile vor fi afişate în termen de 24 de ore de la proba scrisă, la panoul de afişaj al Biroului
pentru Programe comunitare şi pe site-ul ASE.
i) Pentru promovarea testului de competenţă lingvistică este necesară obţinerea unui punctaj de
minim 5,00 din 10,00 (punctaj maximum posibil).
j) Candidaţii care prezintă la înscriere certificate lingvistice recunoscute, conform baremelor
stabilite de Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din cadrul ASE, sunt scutiţi
de proba scrisă (v. Anexa 2). În cazul prezentării acestor candidaţi la proba scrisă, nota finală
corespunzătoare testului de competenţă lingvistică va fi nota obţinută la proba scrisă.
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Art. 22. Desfăşurarea interviurilor de selecţie
a) Interviurile de selecţie ale candidaţilor vor avea loc descentralizat, la nivelul facultăţilor care au
încheiat acorduri bilaterale privind mobilitatea studenţilor, indiferent de facultatea de origine a
candidaţilor.
b) Comisia de selecţie va fi formată din minimum 3 membri, după cum urmează: decanul sau
prodecanul facultăţii - în calitate de preşedinte, un reprezentant al studenţilor facultăţii şi un
reprezentant al Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. Pot fi cooptaţi în
comisie coordonatori de acorduri inter-instituţionale și/sau reprezentanţi ai Comisiei pentru relaţiile
publice şi parteneriate pe plan naţional şi internaţional din cadrul Senatului ASE (opţional).
c) Programarea interviurilor va fi stabilită de către comisiile de selecţie de la nivelul facultăţilor şi
transmisă Biroului pentru Programe comunitare. Acesta va întocmi programarea pe ore şi zile a
interviurilor şi îl va transmite comisiilor de selecţie, împreună cu dosarele de candidatură.
Programarea va fi afişată la sediul facultăţii organizatoare şi pe site-ul ASE.
d) Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul
profesional dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. Interviul de
selecţie este probă eliminatorie. Pentru promovarea probei este necesară obţinerea unui punctaj de
minimum 5,00 din 10,00 (maximum posibil).
e) Rezultatele interviurilor se comunică în termen de 48 de ore de la încheierea probei, prin afişare
la avizierul Biroului pentru Programe comunitare (rezultate centralizate).
Art. 23. Selecţia în urma evaluării candidaţilor
a) Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor trei criterii de selecţie, după cum
urmează:
- rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studii) 50%
- rezultatul testului de competenţă lingvistică
30%
- nota obţinută la interviul de selecţie
20%
Media va fi trunchiată la două zecimale.
b) Pentru ca un student să fie eligibil pentru mobilitate, media generală de concurs este de minim
5,00.
c) Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de concurs şi de priorităţile
opţiunilor exprimate la înscriere.
d) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media de concurs egală cu cea a ultimului admis,
departajarea se face în funcţie de rangul respectivei opţiuni în ierarhia exprimată la înscriere. În
cazul în care egalitatea se menţine, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei anilor de
studii. În cazul în care egalitatea persistă, departajarea se va realiza prin considerarea mediei anilor
de studii cu trei zecimale.
e) Un candidat va fi selectat pentru mobilitate la o singură universitate, indiferent de numărul
opţiunilor sale.
f) Locul câştigat în urma procesului de selecţie este garantat atât timp cât candidatul nu depune o
cerere de renunţare la locul obţinut şi sunt respectate prevederile prezentei metodologii.
Art. 24. Afişarea rezultatelor selecţiei
a) Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe următoarele categorii de liste:
- lista candidaţilor selectaţi, pe locuri cu suport financiar Erasmus sau „zero grant”, repartizaţi
în funcţie de universitatea de destinaţie,
- lista candidaţilor în aşteptare, care au obţinut o medie generală de concurs de minimum 5,00
şi care pot recandida în eventualitatea unei redistribuiri ulterioare a locurilor disponibilizate,
- lista candidaţilor respinşi, care sunt neeligibili pentru mobilități.
b) Redistribuirile ulterioare ale locurilor disponibilizate se fac exclusiv în baza listei de rezerve, fără
schimbarea clasamentului general.
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Art. 25. Confirmarea rezultatelor selecţiei este tacită. Candidaţii care doresc să renunţe la locul
ocupat trebuie să depună o cerere de renunţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării
listelor finale.
Art. 26. Redistribuirea locurilor disponibile
a) Locurile disponibile sunt reprezentate de mobilităţi nealocate în prima etapă sau la care titularii
au renunţat. Locurile disponibile în cadrul acordurilor care au avut locuri şi în concursul general
devin disponibile pentru toţi candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, indiferent de facultatea de
provenienţă. În cazul acordurilor restrictive în privinţa specializării, aceste locuri rămân rezervate
pentru studenţii facultăţii care a încheiat acordul respectiv.
b) Redistribuirea locurilor disponibile în urma primei etape a selecţiei se realizează între candidaţii
aflaţi pe lista de aşteptare pentru spaţiul lingvistic respectiv, în ordinea strict descrescătoare a
mediilor şi în conformitate cu opţiunile exprimate. În cazul mediilor de concurs egale, departajarea
se face în funcţie de prioritatea acordată opţiunii; în cazul în care egalitatea se menţine, repartizarea
se face în ordinea descrescătoare a mediilor anuale. În cazul în care egalitatea persistă, departajarea
se va realiza prin considerarea mediei anilor de studii cu trei zecimale.
c) Candidaţii declaraţi admişi în prima etapă a procesului de selecţie, care renunţă la locul ocupat şi
solicită participarea la redistribuire, sunt trecuţi în lista de rezerve, recandidând strict pentru
opţiunile depuse în etapa I.
d) Candidaţii aflaţi pe lista de rezerve afişată în prima etapă a selecţiei pot depune opţiuni pentru
toate locurile disponibile în această etapă, indiferent de opţiunile exprimate la înscrierea în
competiţie.
e) Eventualele locuri devenite disponibile după etapa de redistribuire vor fi alocate candidaţilor
aflaţi pe lista de rezerve, în ordinea mediilor de concurs.
Art. 27. Dreptul la contestare
a) Eventualele contestaţii cu privire la procesul de selecţie vor fi depuse în termen de 24 de ore de la
afişarea listelor cu rezultate şi sunt soluţionate de Biroul pentru Programe comunitare, comisiile de
selecţie la nivel de facultate sau comisiile de examinare din cadrul Departamentului de Limbi
Moderne și Comunicare de Afaceri, după caz. Termenul de contestare va fi precizat odată cu
afişarea listelor cu rezultate.
b) Nota obţinută la interviul de selecţie nu poate fi contestată.
c) Candidatul căruia i s-a admis contestaţia după afişarea listelor finale ierarhizate dobândeşte
calitatea de student Erasmus dacă obţine un punctaj general mai mare decât al ultimului candidat
admis iniţial. În cazul în care se obţine un punctaj general egal cu al acestuia, se aplică criteriile de
departajare, dar fără a modifica situaţia candidaţilor declaraţi iniţial admişi.
Art. 28. Alte dispoziţii
Dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau care doresc să se retragă se restituie acestora la cerere,
în termen de trei luni de la afişarea listelor finale privind selecţia.

CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI DE STUDII
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS ŞI AL PROGRAMELOR ASIMILATE
Art. 29. După încheierea etapei de confirmare şi afişarea listelor finale, candidaţii vor intra în
contact cu universităţile partenere pentru îndeplinirea formalităţilor administrative legate de
înmatricularea în anul universitar următor. Studenţii propuşi pentru mobilităţi de studii vor întocmi
dosare de candidatură şi vor furniza toate documentele solicitate de universitatea parteneră în
vederea admiterii la studii.
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Art. 30. Contracte de studii
a) În vederea pregătirii mobilităţii, studenţii propuşi pentru mobilităţi de studii vor întocmi contracte
de studii, care vor fi aprobate de coordonatorul Erasmus la nivel de facultate (decan sau prodecan)
și apoi de coordonatorul instituțional. Ulterior, contractele de studii vor fi transmise spre aprobare
universităților partenere, ca parte a dosarului de mobilitate a studentului.
b) Alegerea disciplinelor care vor fi studiate pe durata mobilităţii se realizează în concordanţă cu
specializarea urmată la ASE Bucureşti, urmărindu-se alegerea unor discipline identice sau
compatibile.
c) Contractul de studii va cuprinde programul de studii propus pe durata mobilităţii, totalizând 30
credite ECTS / semestru, respectiv 60 ECTS / an universitar. Disciplinele vor fi completate într-o
limbă de circulaţie internaţională (limba de predare la universitatea parteneră), așa cum se regăsesc
în oferta educațională a universității partenere.
d) Contractul de studii poate fi modificat în maximum 15 zile de la începerea anului universitar la
universitatea parteneră, prin completarea formularului de Modificări ale contractului de studii şi
aprobarea acestuia de către ambele universităţi participante la mobilitate (ASE Bucureşti şi
universitatea-gazdă). Modificările contractului de studii anulează lista de discipline propuse iniţial.
Lista de discipline propuse în Modificările contractului de studii trebuie să coincidă cu disciplinele
pentru care studentul susţine examene/probe de verificare la universitatea partenere, ale căror
rezultate vor fi înregistrate în situaţia şcolară eliberată la finalul mobilităţii.
e) Contractul de studii şi modificările acestuia se încheie în trei exemplare originale: unul pentru
beneficiar, unul pentru universitatea-gazdă şi unul pentru ASE Bucureşti.
Art. 31. Contracte financiare
a) După comunicarea de către ANPCDEFP a sumelor alocate ASE Bucureşti pentru anul universitar
în care se desfăşoară mobilităţile, Consiliul de administraţie al ASE va aproba cuantumul lunar al
grantului de mobilitate, la propunerea Biroului pentru Programe comunitare.
b) Grantul reprezintă o contribuţie la costul transportului şi la cheltuielile de subzistenţă pe
parcursul mobilităţii. Grantul lunar se determină prin divizarea grantului total la numărul de
luni×studenţi prevăzute pentru anul respectiv, respectându-se politica de grant stabilită la nivel
naţional de către ANPCDEFP și plafoanele stabilite de Comisia Europeană pentru fiecare țară
participantă la program, în corelație cu costul mediu al vieții.
c) Beneficiarii cu dizabilităţi sau provenind din medii sociale defavorizate pot solicita suplimentarea
grantului din fonduri specifice, care vor face obiectul unui contract distinct între ASE Bucureşti şi
ANPCDEFP, în limitele stabilite de bugetul programului. Solicitările de acest tip vor fi obligatoriu
însoţite de documente justificative şi vor fi depuse la Biroul pentru Programe Comunitare în cel mai
scurt timp după anunţarea rezultatelor selecţiei.
d) Contractele financiare se încheie după primirea confirmării de admitere la universitatea parteneră
şi după aprobarea contractului de studii.
e) Contractul financiar se încheie în trei exemplare originale: unul pentru beneficiar, unul pentru
facultatea de origine şi unul pentru dosarul de mobilitate al beneficiarului (păstrat la Biroul pentru
Programe comunitare).
f) La semnarea contractelor financiare, studenţii selectaţi vor depune la sediul Biroului pentru
Programe comunitare următoarele documente: copie dupa invitaţia / confirmarea de admitere de la
universitatea parteneră, copie dupa contractul de studii semnat de reprezentanţii ASE, identificarea
financiară a beneficiarului mobilităţii, copie act de identitate (carte de identitate/paşaport), copie
asigurare medicală.
g) La semnarea contractului de către beneficiar, acesta va primi, alături de un exemplar al
contractului financiar şi a anexelor acestuia, un certificat Erasmus, care atestă statutul de student
Erasmus, perioada de studii şi cuantumul grantului.
h) Sumele aferente grantului vor fi virate către beneficiari după primirea acestora de la
ANPCDEFP, după cum urmează: 80% din grantul total la începerea mobilităţii şi 20% din grantul
7

total în termen de 30 zile de la finalizarea mobilităţii şi depunerea tuturor documentelor justificative
la Biroul pentru Programe comunitare.
Art. 32. Prelungirea perioadei de studii
a) Perioada de studii aprobată iniţial poate fi prelungită până la maximum 12 luni, fără a depăşi data
de încheiere a anului universitar în care se desfăşoară mobilitatea (30 septembrie). Scopul
prelungirii va fi o nouă perioadă de studii sau o perioadă de stagiu de practică.
b) Prelungirile perioadelor de studii trebuie să fie justificate şi aprobate atât de ASE Bucureşti, cât
şi de universitatea-gazdă. Aprobarea prelungirii trebuie solicitată cu minimum o lună înainte de
finalizarea perioadei de mobilitate aprobate iniţial şi trebuie să o continue pe aceasta. Nu sunt
admise întreruperi în cadrul unei mobilităţi sau prelungiri în ani universitari diferiți.
c) Cererea de prelungire va fi însoţită de un contract de studii pentru noua perioadă de studii sau de
un atestat/contract de practică.
d) Prelungirile perioadelor de studii sunt finanţate doar în măsura suplimentării fondurilor de către
ANPCDEFP sau a redistribuirii unor sume în cadrul programului la nivel instituțional. În momentul
depunerii cererii de prelungire, solicitanţii trebuie să dispună de mijloacele financiare necesare
pentru a se auto-finanţa pe parcursul perioadei respective.
Art. 33. Încheierea mobilităţii Erasmus
La finalul mobilităţii ERASMUS, Beneficiarul se va prezenta la Biroul pentru Programe comunitare
în termen de maximum 15 zile de la revenirea în ţară şi va depune următoarele documente:
- Contractul de studii (Learning agreement) semnat de către coordonatorul
departamental/ECTS şi coordonatorul instituţional atât de la universitatea parteneră, cât şi de
la universitatea de origine;
- Situaţia şcolară (Transcript of records) atestând notele şi creditele de studii transferabile
obţinute, precum şi alte forme de evaluare a activităţii desfăşurate la universitatea gazdă
(document prezentat în original – pentru conformitate şi copie, copia urmând a fi păstrată la
dosar);
- Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata studiilor în străinătate (Certificate of
attendance) de la facultatea / departamentul de relaţii internaţionale al universităţii gazdă,
prin care să se certifice că studentul/a a efectuat o mobilitate ERASMUS, parcurgând toate
activităţile prevăzute în contractul de studii (cursuri / seminarii / lucrări practice);
- Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studii (întocmit de către
beneficiar);
- Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanțarea mobilității.
În cazul în care situația școlară este transmisă de către universitatea-gazdă după finalizarea
perioadei de studii, Beneficiarul va depune la Biroul pentru Programe comunitare celelalte
documente de raportare. Dosarul de mobilitate va fi considerat complet la primirea tuturor
documentelor prevăzute în paragraful anterior.
Art. 34. Recunoaşterea perioadei de mobilitate şi echivalarea rezultatelor academice
a) La sfârşitul perioadei de studii în străinătate, instituţia gazdă trebuie să ofere beneficiarului
mobilităţii şi ASE Bucureşti un certificat care să confirme îndeplinirea programului de studii şi un
extras din foaia matricolă care să ateste rezultatele obţinute.
b) ASE Bucureşti va asigura recunoaşterea studiilor efectuate de către beneficiar la instituţia gazdă,
ca parte a diplomei sale, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene în domeniu și
prevederile O.M.E.C.T.S. 3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoaștere a perioadelor de
studii efectuate în străinătate. Întreaga perioadă de studii efectuată în altă universitate înlocuieşte,
prin recunoaştere, o perioadă cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă (măsurat prin
credite ECTS) pe care studentul/a ar efectua-o în instituţia unde este înmatriculat/ă.
c) Baza de echivalare a perioadei de studii în străinătate o constituie sistemul european al creditelor
transferabile ECTS: la întoarcerea în ţară, conducerea facultăţii va înscrie, pe baza documentelor
justificative originale prezentate de beneficiar, notele în registrul matricol, conform procedurii
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specifice SIMUR (v. Anexa 3 – Grila de echivalare). În suplimentul la diplomă se vor înscrie
rezultatele profesionale din perioada recunoscută şi menţiuni privind instituţia gazdă şi durata
studiilor. În cazul în care universitatea-gazdă menţionează pe situaţia şcolară eliberată două tipuri
de notare (nota locală şi nota ECTS), va fi luat în calcul, în vederea echivalării, sistemul cel mai
avantajos pentru student, păstrându-se aceeaşi unitate de evaluare. În cazul disciplinelor evaluate
prin calificative „Admis / Respins”, în suplimentul la diplomă se vor înscrie creditele de studii
transferabile obţinute şi calificativul respectiv. În cazul disciplinelor la care studentul nu a obţinut
nota minimă de promovare în sistem local, dar care fac parte din module sau formaţii de studii
speciale, dacă universitatea parteneră validează întreg modulul de studii şi acordă creditele de studii
transferabile aferente disciplinei respective, echivalarea se va realiza cu nota 5. Titlurile
disciplinelor studiate de la universitatea parteneră vor fi înscrise în suplimentul la diplomă în forma
în care au fost aprobate în Contractul de studii. Documentul prin care se realizează recunoaşterea
studiilor efectuate în străinătate este Fişa de recunoaștere/echivalare a rezultatelor obţinute în
mobilitate (v. Anexa 4), întocmită la nivelul Biroului pentru Programe comunitare, în baza situaţiei
şcolare emise de instituţia parteneră şi a contractului de studii aprobat de cele trei părţi participante
la mobilitate (student, universitatea de origine, universitatea gazdă).
d) Recunoaşterea poate fi retrasă doar dacă beneficiarul nu reuşeşte să realizeze programul de studii
la nivelul cerut de către instituţia-gazdă sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de către instituţiile
participante pentru recunoaşterea academică.
Art. 35. Formalităţi legate de înmatricularea la ASE Bucureşti
a) Beneficiarul mobilităţii trebuie să fie înmatriculat ca student al ASE Bucureşti în anul de
mobilitate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, la studii universitare de licenţă, masterat sau
doctorat. În cazul în care mobilitatea debutează înainte de începutul anului universitar la ASE,
beneficiarul mobilităţii Erasmus este înmatriculat din oficiu în anul următor de studii.
b) Beneficiarul mobilităţii îşi păstrează obligaţiile financiare faţă de ASE Bucureşti pe parcursul
mobilităţii (achitarea taxelor de studii în termenele stabilite de regulament), fiind scutit de achitarea
taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră.
c) Pe durata mobilităţii, beneficiarul îşi păstrează dreptul la bursă, cu condiţia îndeplinirii criteriilor
de alocare a burselor. Pentru repartizarea burselor aferente semestrului II este necesară echivalarea
rezultatelor profesionale obţinute pe parcursul semestrului I de mobilitate. În cazul obţinerii cu
întârziere a situaţiei şcolare de la universitatea-gazdă, dacă beneficiarul mobilităţii obţine, în urma
echivalării, o medie cel puţin egală cu ultima medie pentru care s-a acordat bursa, poate face o
cerere de acordare retroactivă a bursei respective, fără a depăşi data de 30 septembrie.
d) În cazul mobilităţilor cu durata de un semestru universitar, benefeciarului i se rezervă locul
repartizat în căminele ASE, fără a achita regia de cămin pe durata mobilităţii. Pe durata mobilităţii,
ASE Bucureşti îşi rezervă dreptul de a atribui locul respectiv altor beneficiari, în funcţie de
necesităţi. Biroul pentru Programe Comunitare va pune la dispoziţia Direcției sociale lista
studenţilor selectaţi pentru mobilităţi în vederea alocării optime a spaţiilor de cazare.
e) Pentru anul universitar următor mobilităţii, cazarea beneficiarilor de mobilităţi se realizează
conform procedurii de cazare existente în cadrul ASE Bucureşti, luându-se în calcul media
semestrului I. În cazul obţinerii cu întârziere a situaţiei şcolare de la universitatea-gazdă, repartiţia
studenţilor se realizează în sesiunea de redistribuire din luna septembrie, în baza mediilor
echivalate, din cadrul rezervei de locuri de cazare disponibile în această etapă.
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CAPITOLUL IV
SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI PENTRU STAGII
DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS
Art. 36. Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi Erasmus pentru stagii de practică se face prin
concurs, pe baza unor criterii de selecţie transparente, stabilite la nivelul facultăţilor promotoare.
Art. 37. În vederea înscrierii la selecţia pentru mobilităţi Erasmus pentru stagii de practică ,
candidaţii vor depune la facultatea promotoare un dosar de candidatură (dosar de plastic cu coperta
transparentă) conţinând cel puţin următoarele documente obligatorii:
- Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor,
- Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile),
- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile),
Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:
- Certificate lingvistice (copii),
- Atestate profesionale (copii),
- Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii,
participării la proiecte extracurriculare etc. (copii),
- Scrisori de recomandare de la cadre didactice / coordonatori de stagiu (original),
- Alte documente considerate relevante de către comisia de selecţie.
Art. 38. Afişarea rezultatelor selecţiei se va realiza pe următoarele categorii de liste:
- lista candidaţilor selectaţi, repartizaţi în funcţie de organizaţia de destinaţie,
- lista candidaţilor în aşteptare, care au obţinut o medie generală de concurs de minimum 5,00
şi care pot recandida în eventualitatea unei redistribuiri ulterioare a locurilor disponibilizate,
- lista candidaţilor respinşi, care sunt neeligibili pentru mobilități.
Art. 39. Redistribuirea locurilor disponibile
a) Locurile disponibile sunt reprezentate de mobilităţi nealocate în prima etapă sau la care titularii
au renunţat.
b) Redistribuirea locurilor disponibile în urma primei etape a selecţiei se realizează între candidaţii
aflaţi pe lista de aşteptare, în ordinea strict descrescătoare a mediilor şi în conformitate cu opţiunile
exprimate.
c) Eventualele locuri devenite disponibile după etapa de redistribuire vor fi alocate candidaţilor
aflaţi pe lista de rezerve, în ordinea mediilor de concurs.
Art. 40. Dreptul la contestare
a) Eventualele contestaţii cu privire la procesul de selecţie vor fi depuse în termen de 24 de ore de la
afişarea listelor cu rezultate şi sunt soluţionate la nivelul facultăţii organizatoare. Termenul de
contestare va fi precizat odată cu afişarea listelor cu rezultate.
b) Candidatul căruia i s-a admis contestaţia după afişarea listelor finale ierarhizate dobândeşte
calitatea de student Erasmus dacă obţine un punctaj general mai mare decât al ultimului candidat
admis iniţial. În cazul în care se obţine un punctaj general egal cu al acestuia, se aplică criterii de
departajare, dar fără a modifica situaţia candidaţilor declaraţi iniţial admişi.
Art. 41. Alte dispoziţii
Dosarele candidaţilor declaraţi admişi vor fi transmise către Biroul pentru Programe Comunitare în
vederea înregistrării acestora şi a demarării procedurilor administrative legate de organizarea
mobilităţii.
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CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI PENTRU STAGII DE PRACTICĂ
ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS ŞI AL PROGRAMELOR ASIMILATE
Art. 42. După afişarea listelor finale, candidaţii vor intra în contact cu organizaţia-gazdă pentru
îndeplinirea formalităţilor legate de pregătirea mobilităţii.
Art. 43. Acordurile de formare profesională
a) În vederea pregătirii mobilităţii, studenţii selectaţi pentru stagii de practică vor întocmi acorduri
de formare profesională, care vor fi aprobate de coordonatorul Erasmus la nivel de facultate (decan
sau prodecan) și apoi de coordonatorul instituțional. Ulterior, contractele de studii vor fi transmise
organizaţiilor-gazdă, în vederea semnării de către coordonatorul de stagiu.
b) Obiectivele de formare şi programul stagiului vor fi stabilite în concordanţă cu competenţele
specifice dezvoltate în cadrul programului de studii urmat de beneficiar la ASE.
c) Acordul de formare profesională se încheie în trei exemplare originale: unul pentru beneficiar,
unul pentru organizaţia-gazdă şi unul pentru ASE Bucureşti.
Art. 44. Contracte financiare
a) După comunicarea de către ANPCDEFP a sumelor alocate ASE Bucureşti pentru anul universitar
în care se desfăşoară mobilităţile, Consiliul de administraţie al ASE va aproba cuantumul lunar al
grantului de mobilitate, la propunerea Biroului pentru Programe comunitare.
b) Grantul reprezintă o contribuţie la costul transportului şi la cheltuielile de subzistenţă pe
parcursul mobilităţii. Grantul lunar se determină prin divizarea grantului total alocat pentru stagii de
practică Erasmus la numărul de luni×studenţi prevăzute pentru anul respectiv, respectându-se
politica de grant stabilită la nivel naţional de către ANPCDEFP și plafoanele stabilite de Comisia
Europeană pentru fiecare țară participantă la program, în corelație cu costul mediu al vieții.
c) Beneficiarii cu dizabilităţi sau provenind din medii sociale defavorizate pot solicita suplimentarea
grantului din fonduri specifice, care vor face obiectul unui contract distinct între ASE Bucureşti şi
ANPCDEFP, în limitele stabilite de bugetul programului. Solicitările de acest tip vor fi obligatoriu
însoţite de documente justificative şi vor fi depuse la Biroul pentru Programe Comunitare în cel mai
scurt timp după anunţarea rezultatelor selecţiei.
d) Contractele financiare se încheie după primirea confirmării de acceptare la organizaţia parteneră.
e) Contractul financiar se încheie în trei exemplare originale: unul pentru beneficiar, unul pentru
facultatea de origine şi unul pentru dosarul de mobilitate al beneficiarului (păstrat la Biroul pentru
Programe comunitare).
f) La semnarea contractelor financiare, studenţii selectaţi vor depune la sediul Biroului pentru
Programe comunitare următoarele documente: copie a acordului de formare profesională semnat de
toate părţile, identificarea financiară a beneficiarului mobilităţii, copie act de identitate (carte de
identitate/paşaport), copie după asigurarea de sănătate, asigurarea de răspundere civilă şi asigurarea
în caz de accident încheiate de beneficiar pentru întreaga perioadă de mobilitate.
g) La semnarea contractului de către beneficiar, acesta va primi, alături de un exemplar al
contractului financiar şi a anexelor acestuia, un certificat Erasmus, care atestă statutul de student
Erasmus, perioada de mobilitate şi cuantumul grantului.
h) Sumele aferente grantului vor fi virate către beneficiari după primirea acestora de la
ANPCDEFP, după cum urmează: 80% din grantul total la începerea mobilităţii şi 20% din grantul
total în termen de 30 zile de la finalizarea mobilităţii şi depunerea tuturor documentelor justificative
la Biroul pentru Programe comunitare.

11

Art. 45. Prelungirea perioadei de stagiu de practică
a) Perioada de stagiu aprobată iniţial poate fi prelungită până la maximum 12 luni, fără a depăşi data
de încheiere a anului universitar în care se desfăşoară mobilitatea (30 septembrie).
b) Prelungirile perioadelor de stagiu trebuie să fie justificate şi aprobate atât de ASE Bucureşti, cât
şi de organizaţia-gazdă. Aprobarea prelungirii trebuie solicitată cu minimum o lună înainte de
finalizarea perioadei de mobilitate aprobate iniţial şi trebuie să o continue pe aceasta. Nu sunt
admise întreruperi în cadrul unei mobilităţi sau prelungiri în ani universitari diferiți.
c) Cererea de prelungire va fi însoţită de un acord de formare profesională pentru noua perioadă
practică.
d) Prelungirile perioadelor de stagiu de practică sunt finanţate doar în măsura suplimentării
fondurilor de către ANPCDEFP sau a redistribuirii unor sume în cadrul programului la nivel
instituțional. În momentul depunerii cererii de prelungire, solicitanţii trebuie să dispună de
mijloacele financiare necesare pentru a se auto-finanţa pe parcursul perioadei respective.
Art. 46. Încheierea mobilităţii Erasmus
La finalul mobilităţii ERASMUS, Beneficiarul se va prezenta la Biroul pentru Programe comunitare
în termen de maximum 15 zile de la revenirea în ţară şi va depune următoarele documente:
- Acordul de formare profesională (Training agreement) semnat de către beneficiar,
coordonatorul departamental şi coordonatorul instituţional din cadrul ASE şi de către
coordonatorul de stagiu de la organizaţia-gazdă;
- Atestatul emis de organizaţia-gazdă, prin care să se certifice perioada de mobilitate şi că
studentul/a a efectuat mobilitatea de stagiu ERASMUS, parcurgând toate activităţile
prevăzute în acordul de formare profesională (document prezentat în original – pentru
conformitate şi copie, copia urmând a fi păstrată la dosar);
- Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de stagiu de practică (întocmit de
către beneficiar);
- Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanțarea mobilității.
Dosarul de mobilitate va fi considerat complet la primirea tuturor documentelor prevăzute în
paragraful anterior.
Art. 47. Recunoaşterea perioadei de mobilitate pentru stagiu de practică
a) La sfârşitul perioadei de stagiu de practică în străinătate, organizaţia-gazdă trebuie să elibereze
beneficiarului mobilităţii şi ASE Bucureşti un certificat care să confirme îndeplinirea programului
de formare profesională stabilit şi să certifice perioada de mobilitate.
b) În cazul în care mobilitatea pentru stagiu de practică se desfăşoară în perioadele şi în condiţiile
prevăzute în Regulamentele ASE Bucureşti privind practica de specialitate (în termeni
durata,domeniu, obiective, conţinut etc.), universitatea va asigura recunoaşterea stagiului de
practică efectuat de către beneficiar la organizaţia gazdă ca parte a diplomei sale, în conformitate cu
recomandările Comisiei Europene în domeniu. Perioada de stagiu de practică efectuată în străinătate
înlocuieşte, prin recunoaştere, o perioadă cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă pe care
studentul/a ar efectua-o în ţară, ca parte a programului de studii la care este înmatriculat, cu alocare
a unui număr corespunzător de pencte de credit ECTS.
c) Recunoaşterea poate fi retrasă doar dacă beneficiarul nu realizeaze programul formare
profesională la nivelul cerut de către organizaţia-gazdă sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de
către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.
d) În cazurile în care stagiul de practică nu poate fi recunoscut ca parte a programului de studii la
care este înmatriculat beneficiarul, stagiul va fi menționat ca perioadă distinctă în suplimentul la
diplomă emis la finalizarea programului.
Art. 48. Formalităţi legate de înmatricularea la ASE Bucureşti
a) Beneficiarul mobilităţii trebuie să fie înmatriculat ca student al ASE Bucureşti în anul de
mobilitate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, la studii universitare de licenţă, masterat sau
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doctorat. În cazul în care mobilitatea debutează înainte de începutul anului universitar la ASE,
beneficiarul mobilităţii Erasmus este înmatriculat din oficiu în anul următor de studii.
b) Beneficiarul mobilităţii îşi păstrează obligaţiile financiare faţă de ASE Bucureşti pe parcursul
mobilităţii (achitarea taxelor de studii în termenele stabilite de regulament.
c) Pe durata mobilităţii, beneficiarul îşi păstrează dreptul la bursă, cu condiţia îndeplinirii criteriilor
de alocare a burselor.
d) Pentru anul universitar următor mobilităţii, cazarea beneficiarilor de mobilităţi se realizează
conform procedurii existente în cadrul ASE Bucureşti.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 49. Participarea la programul de mobilităţi Erasmus şi la programele asimilate confirmă
acceptarea completă, din partea candidaţilor, a prezentului regulament.

Aprobat în şedinţa Senatului universitar din 07.02.2014.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia
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ANEXA Nr. 1

DECLARAŢIE – ANGAJAMENT

Subsemnatul/a
.................................................................................................,
student/ă în anul III la Facultatea ....................................................................,
candidat/ă pentru o mobilitate de studii Erasmus la nivel de masterat în anul
universitar 20..../20..., sunt conştient/ă că eligibilitatea mea pentru respectiva
mobilitate este determinată de admiterea la unul din programele de masterat ale
ASE și de compatibilitatea planurilor de învăţământ între programul de masterat de
la ASE Bucureşti şi disciplinele disponibile la universitatea parteneră.
În cazul în care nu voi fi admis/ă la un program de masterat, declar că am luat la
cunoştinţă neeligibilitatea mea pentru o mobilitate Erasmus şi mă angajez să suport
toate consecinţele materiale determinate de candidatura mea (cheltuieli de cazare
plătite în avans la universitatea de destinaţie, rezervare titluri de călătorie etc.).

Data: ...................

Semnătura: ................................
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ANEXA Nr. 2
LISTA CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ECHIVALENTE CU
TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS
Echivalare pentru certificatele de limba engleză
Nr. crt.
1.
2.

Punctaj/notă

Certificat
GMAT
Cambridge Certificate of
Proficiency in English

3.

BEC - Higher

4.

Cambridge Certificate in
Advanced English

5.

Cambridge First Certificate

6.

BEC - Vantage

7.

T.O.E.F.L

8.

IELTS

Grade A, B
Grade C
Grade A
Grade B
Grade C
Grade A
Grade B
Grade C
Grade A
Grade B
Grade C
Grade A
Grade B
Grade B
Internet- based

Computer-based

Paper-based

114 - 120
105 - 113
94 - 104
83 - 93
72 - 82
64 - 71
59 - 63

281 - 300
261 - 280
241 - 260
221 - 240
201 - 220
181 - 200
170 - 180
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7

650 - 667
617 - 647
587 - 613
557 - 583
533 - 553
507 - 530
497 - 503

Nota
echivalentă
10
10
9,75
9,75
9,00
8,75
9,50
9,00
8,75
8,75
8,50
8,00
8,75
8,50
8,00
10
9,75
9,50
9,00
8,75
8,50
8,00
10
9
8

Echivalare pentru certificatele de limba germană
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificatul de limba germană
Diplomă de bacalaureat secţia specială de la Liceul German
(Deutsches Abitur)
Sprachzeugnis Oberstufe (ZOP)
Sprachdiplom (I – II) sau calificativ Gut/Sehr Gut
ZMP
Prüfung Deutsch für den Beruf
Zertifikat Deutsch
Zertifikat DaF

Nota echivalentă
10

9,75
9,5
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Echivalare pentru certificatele de limba franceză
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Certificat
DALF-Diplôme Approfondi de Langue Française
DFA – Diplôme de Français d’Affaires Nivel 2
Certificat de Franceza Juridica
DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française
DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française
DFA – Diplôme de Français d’Affaires Nivel 1
Certificat de Franceza Profesionala
Certificat de Franceza pentru Turism si Industrie
Diplôme de Langue de l’Alliance Française de
Paris
Diplôme d’Etudes de Langue Française
Diplôme d’Etudes de Langue Française

Nivel
C2, C1
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1

Nota echivalentă
10
9,75
9,50
9,50
9,00
9,00
8,50
8,50

B2

8,00

A2
A1

8,00
7,00

Echivalare pentru certificatele de limba italiană
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificat
CELI 5 / CILS QUATTRO C2 / PLIDA C2
Bacalaureat Italian
CELI 4 / CILS TRE C1 / PLIDA C1
CELI 3 / CILS DUE B2 / PLIDA B2
CELI 2 / CILS UNO B1 / ELE.IT / PLIDA B1
CELI 1 / CILS A2 / PLIDA A2

Nivel
C2
C2
C1
B2
B1
A2

Nota echivalentă
10
10
9,50
9,00
8,50
8

Echivalare pentru certificatele de limba spaniolă
Nr. crt.
1.
2.
3.

Certificat
DELE Nivel Superior
DELE Nivel Intermedio/Basico
DELE Nivel Inicial

Nivel
C2
B2
B1

Nota echivalentă
10
9,50
8,50
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ANEXA Nr. 3

GRILA DE ECHIVALARE A CALIFICATIVELOR ŞI NOTELOR OBŢINUTE
DE CATRE STUDENTII CARE AU STUDIAT LA UNIVERSITATI DIN STRAINATATE
România
Scala ECTS
Austria
Bulgaria
Belgia
Cehia
Croația
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia

1–4

5

6

7

8

FX, F
E
D
C
C
Fail
Sufficient Satisfactory
Good
Good
5
4
3
2
3
4
Слаб
Среден
Добър
7, 8, 9
10
11
12
13, 14
>3
3
nevyhověl
dobře
1
2
3
nedovoljan
dovoljan
dobar
0, 3, 5
6
7
8
9
< 3,5
3,5 – 3,99
4,0 – 4,49
4,5 – 4,99
5,0 – 5,49
0
1
2
3
puudulik
kasin
rahuldav
hea
1
1½
2
Insuffisant
Passable
Passable
Assez bien Assez bien
(< 10)
(10 – 10,49) (10,5 – 10,99) (11,0 – 11,49) (11,5 – 12,49)
> 4,01
4,00 – 3,51 3,5 – 3,01 3,00 – 2,51 2,50 – 2,01
2, 3, 4
5
6
7
< 25%
25% – 39% 40% – 44% 45% – 54% 55% - 69%
Fail
Pass
3rd pass
2nd / II
Fail
5
6
7
≤ 17
18, 19
20 – 22
23-24
25-26

9

10

B
Very Good
2
5
Много добър
15, 16, 17
2
velmi dobře
4
vrlo dobar
10
5,5
4
väga hea
2½
Bien
(12,5–14,49)
2,00 – 1,51
8, 9
70% - 84%
2nd / I
8
27, 28

A
Excellent
1
6
Отличен
18, 19, 20
1
výborně
5
izvrstan
11, 13
5,51 – 6,0

3
Très bien
(14,5–20,0)
1,50 – 1,00
10
85%-100%
I
9, 10
29,30, 30+

5
suurepärane

Letonia

<4

4

5

6

7

8

9, 10

Lituania

<4

5

6

7

8

9

10

0 – 39%
(Fail)
6 - 4,1
1–4
< 3,00
1-9

40 – 49%
(3rd)
4 - 3,5
5 – 5,49
3,00
10

50 – 54%
(2ii)
3,5 - 3
5,5 – 6,49
3,01 – 3,49
11, 12

55 – 59%
(2ii)
2,9 - 2,4
13

60 – 64%
(2i)
2,3 - 2
6,5 – 7,49
3,50 – 3,99
14, 15

65 – 69%
(Upper 2i)
1,9 - 1,2
7,5 – 8,49
4,00 – 4,49
16, 17

70 – 100%
(First)
1,1 - 1,0
8,5 - 10
4,50 - 5,00
18, 19, 20

Slovacia

5

-

4

-

3

2

1

Slovenia

1 - 5,9

6

6,1 - 6,9

7 - 7,5

7,6 - 7,9

<5
Suspenso

5,0 – 5,49
Aprobado

5,5 – 6,49
Aprobado

6,5 – 7,49
Notable

7,5 – 8,49
Notable

8 - 9,9
8,5 – 9,49
Sobresaliente

10
9,5 - 10
Matricula
de Honor

1,00 -1,99
elégtelen

-

2,00 – 2,50
elégséges

-

2,51 – 3,50
közepes

3,51 – 4,50
jó

4,51 – 5,00

1-4
Noksan/
Pek Noksan

4,5 – 4,99

5,00 – 6,49
Orta

6,5 – 6,99
Orta

7,00 - 7,99
Lyi

8,00 – 8,99
Lyi

9,0 – 10,0
Pek iyi

Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia

Spania
Ungaria
Turcia

Excellent

jeles, kiváló
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ANEXA Nr. 4
Nr. BPC ……… / …….………

FIŞĂ DE RECUNOAŞTERE / ECHIVALARE
A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN MOBILITATE
Student/ă: <Nume Iniţiala tatălui Prenume>
Data şi locul naşterii: <zz.ll.aaaa, localitatea>
Facultatea:
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Specializarea:
Program de mobilitate:
Universitatea gazdă: <Denumirea universităţii în limba de origine, Ţara>
Perioada de mobilitate: <Semestrul, Anul universitar (zz.ll.aaaa – zz.ll.aaaa)>

Disciplina promovată la Traducerea denumirii
disciplinei în limba
română

Nr.
universitatea parteneră
crt. (cf situaţiei şcolare)

Traducerea denumirii
disciplinei în limba
engleză

Număr total
ore
Curs
Sem.

Nota obţinută
(nota locală)

Puncte
Notă
credit
echivalată
ECTS (cf grilei ASE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Total puncte credit:
…… ECTS
Media aritmetică simplă:
…………...
Media aritmetică ponderată: ……………
Documente anexate:
- Copie a contractului de studii/modificări ale contractului de studii,
- Copie a situaţiei şcolare eliberate de universitatea parteneră.

Director Relaţii Internaţionale ,

Referent,
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