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LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI 
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nr. 
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Scopul 
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- Functie - 
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Data 
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Semnatura 

Data 

retragerii 
Semnatura 

 

1 

Comisia de 

calitate UPIT 

Aplicare, 
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Director 

calitate 
Ion Iorga Siman   

  

 

2 

Conducerea 

FECC 
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Decan, 

prodecani 

Nicu Bizon  

Mihai Oproescu 

Luminita 

Constantinescu  
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Responsabil 

Magdalena 

Alexandru 
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Comisie FECC/ 
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internationale 
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Robert Beloiu 
  

  

6 Studenti FECC 
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aplicare 
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I. SCOP 
1. Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (FECC) din cadrul Universitatii din 

Pitesti, va asigura recunoasterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate in cadrul 
mobilitatilor Erasmus, realizate de beneficiari la institutiile gazda, in baza acordului interinstitutional, 
in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene in domeniu si prevederile O.M.E.C.T.S. 
3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in 
strainatate. 

II. DOCUMENTE DE REFERINTA 
1. Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Regulamentul programului Erasmus; 
3. Ghidul de utilizare ECTS (Sistem European de Credite Transferabile) al Comisiei Europene; 
4. Carta Universitara Erasmus; 
5. Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3223/08.02.2012 pentru 

aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate; 
6. Contractul Erasmus incheiat intre Universitatea din Pitesti si Agentia Nationala pentru Programe 

Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale; 
7. Regulamentul privind recunoasterea perioadelor de studii si/sau de plasament efectuate de catre 

studenti in cadrul mobilitatilor Erasmus aprobat in sedinta 

8. Senatului Universitatii din Pitesti din data de 25.02.2013. 

III. COMISIA DE SELECTIE 
1. In cadrul FECC, se va constitui anual o comisie de selectie a studentilor participanti in concursul de 

selectie pentru bursele Erasmus. 
2. Comisia de selectie va fi propusa de catre responsabilul de relatii internationale si avizata de Decan  
3. Numirea membrilor comisiei se va face prin decizia Decanului. 

IV. ORGANIZAREA DE SELECTIEI  
1. Pentru inscrierea in concursul de selectie pentru bursele Erasmus, cadrele studentii interesati vor 

depune dosarul de selectie la secretariat la data stabilita de conducerea FECC. 
2. Comisia de selectie se intruneste pentru analiza dosarelor studentilor participanti la concursul de 

selectie la data stabilita de Presedintele acesteia. 
3. Rezultatele procesului de selectie se comunica participantilor la concurs.  
4. Contestatiile se adreseaza comisiei de concurs in termen de 2 zile de la data comunicarii acestora. 
5. Comisia de selectie analizeaza contestatiile depuse si comunica rezultatele finale ale procesului de 

selectie. 

V. CRITERII DE SELECTIE 
1. Pentru bursele Erasmus de studiu/practica se pot inscrie la concurs toati studentii inmatriculati la 

FECC, indiferent de nivelul de studii frecventate. 
2. Pentru inscrierea la concursul de selectie pentru bursele Erasmus, studentii trebuie sa: 

2.1. Depuna la secretar decan un dosar de concurs care va contine: 

- Cerere în care se vor exprima opţiunile;  
- Copie xerox după ultima diplomă obtinută; 
- Adeverinţă de student; 
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- Foaie matricolă cu situaţia şcolară; 
- CV format Europass, actualizat si semnat; 
- Certificat de competentă lingvistică, eliberat de un organism autorizat, pentru a atesta 

cunoasterea de către candidat a limbilor străine prevazute în Acordul bilateral Erasmus;  
- Scrisoare de intentie în care se va preciza, în mod explicit: 

o universitatea /facultatea parteneră vizată/întreprinderea (firma) vizată 
o programele de studiu / activitătile din cadrul acesteia care suscită interesul 

candidatului si motivarea interesului 
- Declaraţie autentificată la notariat că nu depăseste durata de maximum 12 luni de mobilitate 

Erasmus per ciclu de studiu, indiferent de instituţia la care a fost înmatriculat. 
- Alte documente solicitate de Universitatea din Pitesti, respectiv FECC. 

3. Comisia de selectie va intocmi o lista a studentilor interesati de mobilitati Erasmus in ordine 
descrescatoare a rezultatelor academice cuprinse in documentele din dosarul de concurs.  

4. Selectia studentilor pentru bursele Erasmus se va face tinand cont de optiunile exprimate de acestia 
si de situatia lor academica rezultata din documentele prezentate. 

VI. DESFASURAREA ACTIUNILOR DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIEI 

NECESARE PENTRU MOBILITATILE ERASMUS 
1. Coordonatorul Erasmus (sau Responsabilul cu relatii internationale daca nu sunt definite posturi 

diferite) din FECC si conducerea FECC vor asigura informarea periodica a studentilor referitor la 
mobilitatile Erasmus prin indrumatorii de an si cadrele didactice. 

2. Coordonatorul Erasmus din FECC va propune Conducerii FECC data sustinerii interviului de selectie 
a studentilor 

3. Studentii declarati selectati pentru mobilitati Erasmus vor intocmi documentatia necesara, dupa cum 
urmeaza: 
3.1. Pentru mobilitatile de studii: 

3.1.1. Alegerea disciplinelor studiate se va realiza de catre student consiliat de coordonatorul 
Erasmus si de responsabilul ECTS al programului de studii urmat la FECC. 

3.1.2. Lista disciplinelor alese a fi studiate in institutia de destinatie va fi vizata de comisia de 
selectie Erasmus prin completarea raportului tehnic prezentat in Anexa I, care face parte 
integranta a prezentei proceduri. 

3.2. Pentru mobilitatile de practica: 
3.2.1. Activitatile de practica in institutia gazda vor fi corelate cu programa de practica din 

cadrul FECC 
3.2.2. Lista activitatilor practice din institutia gazda va fi vizata de responsabilul ECTS al 

programului de studii frecventat de candidatul la mobilitatea Erasmus 
3.3. Intocmirea restului de documente necesare se va face cu coordonarea Centrului de Cooperare 

Internationala 

VII. OBLIGATII ALE PARTICIPANTILOR LA MOBILITATI ERASMUS 
1. Toate persoanele participante la mobilitati Erasmus vor depune la secretariatul FECC un raport de 

activitate la revenirea in tara. Se va transmite raportul in format electronic Cordonatorului 
Responsabilului Erasmus pentru FECC si secretar decan. 

2. Raportul mobilitatii va contine: 
a) Scopul mobilitatii 
b) Rezultatele mobilitatii 

3. Studentii participanti la mobilitatile Erasmus vor comunica periodic cu coordonatorul Erasmus din 
FECC modul de desfasurare a acestora. 
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4. Studentii participanti la mobilitatile Erasmus inteleg sa se conformeze tuturor regulilor si 

regulamentelor institutiilor gazda, precum si tuturor legilor in vigoare in tara gazda. 
5. Intreaga responsabilitate pentru neconformarea regulilor si regulamentelor institutiei si ale legilor tarii 

gazda, revine participantului la mobilitatea Erasmus.  
6. Studentii participanti in mobilitati Erasmus isi vor incheia o asigurare de calatorie acoperitoare pentru 

acest tip de calatorie. 
7. Studentii participanti in mobilitati Erasmus vor fi avea intreaga responsabilitate pentru toate actiunile  

in institutia si respectiv tara gazda. 
8. Universitatea din Pitesti este absolvita de orice raspundere de orice fel datorata neconformarii 

regulilor si regulamentelor institutiei si tarii gazda. 
9. FECC va asigura recunoasterea activitatilor din cadrul mobilitatilor Erasmus conform procedurii 

aprobate Senatul Universitatii din Pitesti si a procedurii specifice FECC, aprobata de Consiliul FECC. 

VIII. DISPOZITII FINALE 
1. Aprobarea prezentei proceduri si a modificarilor ulterioare, in vederea actualizarii permanente este 

de competenta Consiliului FECC. 
2. Prezenta procedura este parte integranta a Regulamentului privind recunoasterea perioadelor de 

studii si/sau de plasament efectuate de catre studenti in cadrul mobilitatilor Erasmus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa I                                                                                                                     Nume si prenume student: …………………………………………………………………………………… 
 

RAPORT TEHNIC AL COMISIEI DE SELECŢIE                                                                                                                                                                           Coordonator Easmus pentru FECC …………………………………………………………. 

RAPORT TEHNIC AL COMISIEI DE SELECŢIE 

 

ANUL ACADEMIC:   …………………….                                                      DOMENIUL DE  STUDIU: …………………………………………………….. 

 

Nume şi prenume student: …………………………………………………………………………..         Facultatea: de Electronica, Comunicatii si Calculatoare 
Instituţia de origine: Universitatea din Piteşti                                                                                               Specializarea: …………………………………….. 

 

Instituţia gazdă:                                                                                                                                                   Ţara:  

 
CODUL DISCIPLINEI 
LA UNIVERSITATEA 

GAZDĂ 

TITLUL  
DISCIPLINEI LA  

INSTITUŢIA GAZDĂ 

NR.  
DE 

CREDITE
1
 

(ECTS) 

CODUL DISCIPLINEI 
LA  

UNIVERSITATEA DIN 
PITEŞTI 

DISCIPLINA ECHIVALENTĂ  
DIN CONTRACTUL DE STUDII 

AL STUDENTULUI CU  
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

2
  

NR.  
DE  

CREDITE
3
 

(ECTS)  

OPŢIUNEA  
DE  

ECHIVALARE
4 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                            Total ECTS:   Total ECTS:  
 

1 nr. de credite ECTS aferente disciplinei la instituţia gazdă. 
 

2 se vor completa toate disciplinele din Contractul de Studiu al Beneficiarului cu Universitatea din Piteşti corespunzătoare perioadei mobilităţii. 
 

3 nr. de credite ECTS aferente disciplinei la Universitatea Piteşti. 
 

4 se va completa cu menţiunea „SE VA ECHIVALA” sau  „NU SE VA ECHIVALA”, după caz. 



Anexa I                                                                                                                     Nume si prenume student: …………………………………………………………………………………… 
 

RAPORT TEHNIC AL COMISIEI DE SELECŢIE                                                                                                                                                                           Coordonator Easmus pentru FECC …………………………………………………………. 

Comisia de selecţie îşi asumă deplina răspundere pentru analiza tehnică şi posibilităţile de echivalare aferente acestui raport. De asemenea, se 
obligă să aducă la cunoştinţa Beneficiarului posibilităţile reale de echivalare, riscurile implicate de efectuarea mobilităţii în condiţiile de echivalare identificate, 
precum şi obligaţiile aferente Contractului de studii al studentului (ei) cu Universitatea din Piteşti, ce rămân a fi îndeplinite de către Beneficiar la revenirea din 
mobilitatea ERASMUS. 

Toate acestea vor fi redate în tabelul de mai jos: 

Posibilităţi de echivalare   
 

Riscuri   
 

Obligaţii  
 

                                                                                                                                                                                   
Semnături 
I.  Preşedintele comisei, membrii comisiei: 

                

 
II. Am luat la cunoştinţă,  
     Beneficiar 

 
 

 
 
Data:  

 

NUME, PRENUME FUNCTIE SEMNĂTURA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

NUME, PRENUME SEMNĂTURA 

  


