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I. SCOP  
 
1.1. Facultatea de Mecanica si Tehnologie din cadrul Universităţii din Pitesti, va 
asigura recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul 
mobilităţilor Erasmus, realizate de beneficiari la instituţia gazdă, în baza acordului inter-
instituţional, 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.  
 
II. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul programului Erasmus; 

- Ghidul de utilizare ECTS (Sistem European de Credite Transferabile) al Comisiei 
Europene; 

- Carta Universitară Erasmus; 

- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223/08.02.2012 
pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în 
străinătate;  

- Contractul Erasmus încheiat între Universitatea din Piteşti şi Agenţia Naţională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; 

- Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii şi/sau de plasament 
efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus aprobat în şedinţa 
Senatului Universităţii din Piteşti din data de 25.02.2013.   

 
III. RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE STUDII ŞI/SAU DE 

PLASAMENT ERASMUS 
 
3.1. Mobilitatea de studii sau de plasament (stagiu de practică) se bazează pe acorduri 
inter-instituţionale între instituţii participante la Programul LLP-Erasmus care deţin o 
Cartă Universitară Erasmus. 
 
3.2. Mobilităţile de studii sau de plasament (stagiu de practică) se realizează pentru 
perioade cuprinse între minimum 3 luni şi maximum 12 luni. 
 
3.3.  În cadrul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie, la începutul fiecărui an universitar, 
se va constitui o Comisie de Recunoaştere şi Echivalare Erasmus pentru fiecare 
program de de studii de licenţă sau masterat, care va avea ca obiect de activitate 
recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor 
Erasmus.  
 
3.4. Comisia de Recunoaştere şi Echivalare Erasmus va fi propusă de către Decan şi 
aprobată de Consiliul Facultăţii de Mecanică și Tehnologie. Numirea membrilor comisiei 
se va face prin decizia Decanului.  
 



3.5. Comisia de Recunoaştere şi Echivalare Erasmus va fi formată din reprezentantul 
decanatului, directorul de departament, responsabilul ECTS al programului de studii, 
coordonatorul Erasmus la nivel de facultate.  
 
3.6. Recunoaşterea perioadelor de studii se va baza pe competenţele dobândite în 
perioada mobilității şi nu pe denumirea disciplinelor. Se va avea în vedere ca aceste  
competenţe să fie în concordanţă cu competenţele aferente programului de studii pe 
care studentul îl urmează la Facultatea de Mecanică și Tehnologie.  
 
3.7. La sfârşitul perioadei de studiu/plasament în străinătate, studentul solicită de la 
instituţia gazdă documentele „Transcript of records”/„Transcript of work”, care să ateste 
rezultatele obţinute. 
 
3.8. În termen de 15 zile de la întoarcerea în ţară, studentul depune la secretariatul 
facultăţii următoarele documente: 

- originalul documentului „Transcript of records“/„Transcript of work”, precum şi 
traducerile autorizate ale acestuia în limba română şi limba engleză (dacă 
documentul a fost eliberat într-o altă limbă); 

- copie a atestatului de perioadă eliberat de instituţia gazdă; 
- copie după documentele „Learning agreement”/„Training agreement ”(inclusiv 

modificările survenite pe parcurs). 
- copie după acordul inter-instituţional în baza căruia s-a efectuat mobilitatea. 

 
3.9. In urma analizei documentelor menţionate la pct. 3.8, Comisia de Recunoaştere şi 
Echivalare Erasmus asigură: 
- recunoaşterea in integrum şi automată a perioadei de studiu sau de plasament 

Erasmus, a numărului total de credite transferabile acumulate; 
- recunoşterea creditelor certificate în documentul „Transcript of records”/„Transcript 

of work”; 
- echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament Erasmus, în urma 

recunoşterii menţionate mai sus, a calificativelor/notelor obţinute la disciplinele 
parcurse pe perioada mobilității, în baza unor reguli de conversie clare, transparente 
şi grilei de echivalare din Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii 
şi/sau de plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus.  

 
3.10. În cadrul perioadelor de plasament se asigură prioritar echivalarea practicii de 
specialitate din anul universitar respectiv. Dacă o mobilitate de plasament nu a fost 
cotată cu notă și credite ECTS, recunoaşterea va fi făcută cel puţin prin menţionarea 
acestuia în Suplimentul la Diplomă. 
 
3.11. Examenele la disciplinele care nu fac obiectul Acordului de studiu/formare 
profesională („Learning agreement”/„Training agreement ”), precum şi examenele 
nepromovate în cadrul mobilității Erasmus se susţin la Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie, în timpul sesiunilor aprobate la nivelul Universităţii din Piteşti. Sesiuni 
speciale de examene se pot organiza 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 programul Erasmus. 
  
3.12. În cazul în care universitatea gazdă menţionează pe situaţia scolară eliberată două 
tipuri de notare, va fi luat în calcul, în vederea echivalării, sistemul cel mai avantajos 



pentru student, păstrându-se aceeasi unitate de evaluare. În cazul disciplinelor evaluate 
prin calificative, în suplimentul la diplomă se vor înscrie calificativele respective.  
 
3.13. Titlurile disciplinelor studiate de la universitatea parteneră vor fi înscrise în 
suplimentul la diplomă în forma tradusă autorizată. În suplimentul la diplomă al 
studentului se vor înscrie rezultatele profesionale (note, credite) obţinute în perioada 
recunoscută şi menţiuni privind instituţia gazdă şi durata studiilor.  
 
3.14. Recunoasterea poate fi retrasă doar dacă beneficiarul nu reuseste să realizeze 
programul de studii la nivelul cerut de către instituţia-gazdă sau nu îndeplineste o altă 
condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoasterea academică.  
 
3.15. Beneficiarul mobilităţii îsi păstrează obligaţiile financiare faţă de Universitatea din 
Piteşti pe parcursul mobilităţii (achitarea taxelor de studii).   
 
3.16. Drepturile câştigate ca student la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, respectiv 
subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte 
drepturi sau facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului Erasmus.  
 
3.17. Benefeciarului i se rezervă locul repartizat în căminele Universității din Pitești, fără 
a achita regia de cămin pe durata mobilităţii. Pe durata mobilităţii, Universitatea din 
Pitești îsi rezervă dreptul de a atribui locul respectiv altor beneficiari, în funcţie de 
necesităţi.  
 
IV. RECLASIFICAREA STUDENŢILOR BENEFICIARI AI UNEI MOBILITĂŢI 

ERASMUS 
 
4.1. În cazul efectuării integrale a programului mobilitalii de studiu/plasament stabilit prin 
„Learning Agreement”/„Training agreement”, conducerea facultății recunoaște in 
integrum și automat perioada de studiu/plasament Erasmus. 
 
4.2. Recunoașterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate precum și a 
rezultatelor obținute în cadrul mobilităților Erasmus sc face in conformitate cu 
Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii şi/sau de plasament efectuate 
de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 
din Piteşti din data de 25.02.2013. 
 
4.3. Recunoașterea rezultatelor obținute pe perioada mobilității Erasmus, a numărului de 
credite transferabile acumulate nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul 
programului de studii de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie pentru anul universitar 
ulterior celui în care studentul a efectuat mobilitatea.  
 
4.4. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa la examene la 
Facultatea de Mecanică și Tehnologie este cea care se va lua în calcul la stabilirea 
clasamentului. 
 
4.5. Pentru studentul beneficiar al unei mobilități de studiu Erasmus cu durata de un 
semestru 
 



4.5.1.  În cazul în care studentul obține echivalarea la toate disciplinele prevăzute în 
planul de învățământ de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie și în „Learning 
Agreement”: 
4.5.1.1. Media care se va lua în calcul la stabilirea clasamentului de ierarhizare pentru 
anul următor a studenților facultății este media ponderată rezultată din notele obtinute la 
disciplinele prevăzute în planul de învățământ de la Facultatea de Mecanică și 
Tehnologie din semestrul ulterior sau anterior celui Erasmus din același an universitar; 
4.5.1.2. În vederea oblinerii unei poziții mai bune în clasamentul de ierarhizare și înainte 
de întocmirea acestuia, studentul Erasmus poate depune la Secretariatul Facultății de 
Mecanică și Tehnologie o cerere care va fi aprobată  de decan pentru mărirea notei 
obținute la echivalare, putând participa la examinarea pentru mărire chiar dacă nu este 
integralist; 
4.5.1.3. Media ponderată obtinută luându-se în considerare notele de la disciplinele 
echivalate din semestrul Facultății de Mecanică și Tehnologie și notele obținute în urma 
cererii de mărire poate determina menținerea studentului la învățământul cu taxă sau 
poate determina trecerea acestuia pe poziția de student finanțat prin granturi de studiu. 
 
4.5.2. În cazul în care studentul nu promovează toate examenele la disciplinele 
prevăzute în planul de învățământ de la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, ca 
urmare a participării la programul Erasmus 
 
- dacă examenele din planul de învățământ al Facultății de Mecanică și Tehnologie se 

desfășoară concomitent sau după începerea mobilității Erasmus, studentul poate 
solicita susținerea acestora într-o sesiune aprobată,/specială organizată cu acordul 
directorului de departament și al decanului; 

- dacă în urma susținerii examenelor în sesiunea specială, studentul nu promovează 
toate disciplinele solicitate, media se va calcula din notele la disciplinele promovate. 
Examenele restante vor putea fi susținute în anul universitar următor (în regim de 
credite); 

- în vederea obținerii unei poziții mai bune în clasamentul de ierarhizare și înainte de 
întocmirea acestuia, studentul poate depune la Secretariatul Facultății de Mecanică 
și Tehnologie o cerere pentru susținerea, intr-o sesiune aprobată/specială, a maxim 
două examene din planul de învățământ aferent sernestrului în care a beneficiat de 
stagiul Erasmus. Examenele se vor sustine la disciplinele fundamentale alese de 
student, cu acordul directorului de departament și al decanului; 

- media obținută (notele de la disciplinele din semestul Facultății de Mecanică și 
Tehnologie și notele de la disciplinele susținute la cerere) poate determina 
menținerea studentului la învățământul cu taxă sau poate deteremina trecerea 
acestuia pe pozția de student finanțat prin granturi de studiu. 

 
4.5.3. În cazul în care studentul nu promovează toate examenele la disciplinele 
prevăzute în planul de învățământ de la  Facultatea de Mecanică și Tehnologie din 
motive personale (de sănătate, familiale, etc.) 
-  dacă studentul nu poate participa la sesiunea de examene din motive personale, 

acesta va depune o cerere la secretariatul facultății însoțită de documente 
justificative, pentru a susține examenele într-o sesiune aprobată/specială organizată 
cu acordul directorului de departament și al decanului; 

-  dacă, în urma susținerii examenelor în sesiunea specială, studentul nu promovează 
toate disciplinele solicitate, media se va calcula din notele la disciplinele promovate. 
Examenele restante vor putea fi susținute în anul universitar următor (în regim de 
credite); 



-  în vederea obținerii unei poziții mai bune în clasamentul de ierarhizare și înainte de 
întocmirea acestuia, studentul poate depune la Secretariatul Facultății de Mecanică 
și Tehnologie o cerere pentru susținerea, într-o sesiune aprobată/specială, a maxim 
două examene din planul de învățământ aferent semestrului în care a beneficiat de 
mobilitatea Erasmus. Examenele se vor susține la disciplinele fundamentale alese 
de student, cu acordul directorului de departament și al decanului; 

-  media ponderată obtinută (notele de la disciplinele din semestrul Facultății de 
Mecanică și Tehnologie și notele de la disciplinele susținute la cerere) poate 
determina menținerea studentului la învățământul cu taxă sau poate detemina 
trecerea acestuia pe poziția de student finanțat prin granturi de studiu. 

 
4.6. Pentru studentul beneficiar al unei mobilități de studiu Erasmus cu durata de un an 
(2 semestre) 
 
4.6.1. În cazul în care studentul promovează toate disciplinele contractate, obținând 
minimum 60 de credite, se asigură recunoașterea integrală a mobilității de studiu: 
- studentul poate depune la Secretariatul Facultății de Mecanică și Tehnologie o cerere 
pentru susținerea într-o sesiune aprobată/specială (până la întocmirea clasamentului 
facultății) a unor examene de mărire (maxirn două discipline) din anul respectiv de 
studio, din planul de învățământ al Facultății de Mecanică și Tehnologie. Examenele se 
vor susține la disciplinele fundamentale alese de student, cu acordul directorului de 
departament și al decanului. Media ponderată obținută din promovarea acestor 
discipline va detemina poziția studentului în clasamentul facultății pentru anul universitar 
următor: 

a. dacă media îi permite o clasare mai bună, studentul va ocupa în clasamentul 
facultății un loc la învățământul finanțat prin granturi de studii; 

b. dacă rnedia nu îi permite clasarea menționată la punctul a, studentul va 
rămâne pe poziția ocupată în anul în care a beneficiat de mobilitatea Erasmus 
(fie la învățământul cu taxă,fie pe un loc finanțat prin granturi de studiu). 

În cazul în care studentul nu va depune cerere de mărire, el își va păstra același statut 
de student cu taxă sau finanțat prin granturi de studii ca în anul în care a beneficiat de 
mobilitatea Erasmus. În tabelul întocmit cu clasificarca studenților, în dreptul studentului 
beneficiar al unei mobilități Erasmus, la coloana cu media se va completa ,,Erasmus". 
 
4.6.2. În cazul în care studentul nu promovează toate disciplinele contractate (a obținut 
mai puțin de 60 de credite), având una sau mai multe restanțe, există următoarele 
variante: 
-  studentul va depune la Secretariatul Facultății de Mecanică și Tehnologie o 

cerere pentru susținerea într-o sesiune aprobată/specială (până la întocmirea 
clasamentului facultății), a unor examene la disciplinele din anul de studiu în care 
a efectuat mobilitatea Erasmus, din planul de învățământ al Facultății de 
Mecanică și Tehnologie, astfel încât să obțină minimum 60 de credite. 
Media ponderată obținută din promovarea acestor discipline (indiferent de 
numărul lor) va determina poziția studentului în clasamentul facultății pentru anul 
universitar următor: 

a.  dacă media îi permite o clasare mai bună, studentul va ocupa în 
clasamentul facultății un loc la învățământul finanțat prin granturi de 
studiu; 

b.  dacă media nu îi permite clasarea menționată la punctul a, studentul 
va rămâne pe poziția ocupată în anul în care a beneficiat de 



mobilitatea Erasmus (fie la învățământul cu taxă, fie pe un loc finanțat 
prin granturi de studiu); 

-  dacă studentul nu susține nicio restanță până la întocmirea clasamentului 
facultății, el va rămâne pe poziția ocupată în anul în care a beneficiat de 
mobilitatea Erasmus (fie la învățământul cu taxă, fie pe un loc finanțat prin 
granturi de studiu) 

Examenele nepromovate (din planul de învățământ al Facultății de Mecanică și 
Tehnologie) vor putea fi susținute în anul universitar următor (în regim de credite), astfel 
încât studentul să obțină minimum 60 de credite. 
 
4.7 Cazurile speciale (altele decât cele prevăzute la punctele anterioare) apărute 
înaintea, în timpul sau imediat după efectuarea mobilității Erasmus vor fi soluționate de 
conducerea Facultății de Mecanică și Tehnologie. 
 
4.8. Pentru studentul beneficiar al unei mobilități de plasament Erasmus, media care se 
va lua în calcul la stabilirea clasamentului facultății este media ponderată rezultând din 
notele obținute la disciplinele prevazute în planul de învățământ al Facultății de 
Mecanică și Tehnologie din anul respectiv de studiu. Media ponderată obținută poate 
determina menținerea studentului la învățământul cu taxă sau poate detemina trecerea 
acestuia pe poziția de student finanțat prin granturi de studiu. 
 
V. RESPONSABILITĂŢI  
 
5.1. Studentul Erasmus depune la secretariatul facultăţii  un dosar cu documente 
menţionate la punctul 3.8 din prezenta procedură 

 
5.2. Comisia de recunoaştere şi echivalare Erasmus  

- analizează dosarul şi asigură recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de 
studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor Erasmus; 

- întocmeşte documentele de recunoaştere (fișa de echivalare, adresa de 
recunoaştere a mobilității). 

 
5.4. Secretariatul Facultăţii  

- afişează la avizier lista documentelor pe care studentul trebuie să le depună 
pentru recunoaştere; 

- primeşte dosarele de recunoaştere de la studenţii Erasmus;  
- raspunde de întocmirea Centralizatorului de note pentru studenții Erasmus; 
- înaintează documentele de recunoaştere Decanatului şi Centrului pentru 

Cooperare Internaţională; 
- înștiințează studenții Erasmus de modul de calcul a mediei ponderate, medie 

care se va lua în calcul pentru stabilirea clasamentului de ierarhizare; 
- arhivează documentele referitoare la mobilitatea Erasmus în dosarul personal 

al studentului; 
- înregistrează în Suplimentul la Diplomă, Centralizatorul de note, Registrul 

matricol rezultatele obţinute de către student în timpul mobilităţii.  
 
5.5. Conducerea Facultăţii  

- avizează recunoaşterea rezultatelor obţinute în străinătate de către studentul 
Erasmus;  

- supune aprobării rectorului documentele de recunoaştere; 



- aprobă cererile studenților care solicită susținerea unor examene din planul 
de învățământ al Facultății de Mecanică și Tehnologie; 

- propune perioade pentru desfășurarea sesiunilor speciale. 
 

5.6. Cadrul didactic 
- primește la examen în sesiunile speciale/aprobate studenții care au depus 

cerere; 
- notează în catalog doar studenții care au cereri aprobate. 

 
5.7. Centrul de Cooperare Internaţională 
 

- primeşte şi verifică documentele depuse de studentul Erasmus la sosirea din 
mobilitate; 

- înaintează dosarul pentru semnare și avizare in Rectorat; 
- raportează la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale rezultatele obţinute de studentul Erasmus 
la finalul anului universitar. 

 
V. DISPOZIȚII FINALE 
 
6.1. Aprobarea prezentei proceduri și a modificărilor ulterioare, în vederea actualizării 
permanente este de competența Consiliului Facultății de Mecanică și Tehnologie. 
  
6.2. Prezenta procedură este parte integrantă a Regulamentului privind recunoaşterea 
perioadelor de studii şi/sau de plasament efectuate de către studenţi în cadrul 
mobilităţilor Erasmus. 

 
VI. ANEXE ŞI FORMULARE 
 

 Denumire 
Anexa 1 Fișa de echivalare rezultatelor obținute în mobilitatea de 

studiu 
Anexa 2 Adresă de recunoaştere a mobilității de  studiu 
Anexa 3 Fișa de echivalare rezultatelor obținute în mobilitatea de 

plasament 
Anexa 4 Adresă de recunoaştere  a mobilității de plasament 
Anexa 5 
Anexa 6 
 
Anexa 7 

Grila de echivalare a notelor 
Cerere student Erasmus pentru susținere examene 
nepromovate 
Centralizator cu note pentru studenții beneficiari ai unei 
mobilități Erasmus 

 



Anexa 1  
     

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI  
FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE 
 
 

 
FIŞĂ DE ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN MOBILITATE 

 
 
Student/ă:  
Programul de studii / an:  
Universitatea gazdă:  
Perioada de mobilitate:  
 
Tabelul 1. 
Situaţia sintetică a rezultatelor obţinute la universitatea gazdă a mobilităţii 
 

Numărul semestrului la universitatea gazdă a mobilităţii:  

Nr. 
crt. 

Denumirea / codul 
modulului  
studiat şi 
promovat 

Denumirea disciplinei 
studiate şi promovate 

Puncte de 
credit / 

disciplină 

Nota 
obţinută la 
disciplină 

Media 
ponderată a 
modulului 

Nota de 
echivalare a 
modulului 

       
       
       

 
Tabelul 2. 
Situaţia rezultatelor la Universitatea din Piteşti în urma echivalării disciplinelor 
recunoscute 
 

Numărul semestrului echivalat la Universitatea din Piteşti:  

Nr. 
crt. 

Discipline prevăzute în planul de 
învăţământ în semestrul efectuării 

mobilităţii 

Puncte de credit / 
disciplină 

Codul modulului / 
modulelor de echivalenţă a 

competenţelor 

Nota de 
echivalare a 
disciplinei 

     
     
     

 
Data 
     Comisia de echivalare 
 
     Prodecan/Decan 
     Director departament 
     Responsabil pogram de studii 
     Coordonator Ersmus la nivel de facultate   

  
 



Anexa 2  
 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE 
 
 
AVIZAT,        APROBAT, 
PRORECTOR pentru calitatea învățământului  RECTOR 
    
        

   
             

RECUNOAŞTEREA  

 MOBILITĂȚII  DE STUDIU 

           

 Către, 

  Centrul pentru Cooperare Internaţională  

 

 Vă aducem la cunoştinţă că studentul/studenta 

………………………………....................... programul de studii ………………………, 

anul de studiu ……….., care a beneficiat de o mobilitate Erasmus în semestrul …, anul 

univ. ……........………, la ……………………………………………………………… 

a obţinut  recunoaşterea totală a perioadei de studiu în străinătate  şi echivalarea 

celor ……….  credite ECTS  obţinute cu …………….. credite ECTS. 

Mobilitatea de studiu Erasmus va fi menţionată clar în Suplimentul la 

Diplomă. 

 Anexăm catalogul de recunoaştere academică. 

 

Data:         DECAN, 



Anexa 3  
     

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI  
FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE 
 

 
 
 

FIŞĂ DE ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN MOBILITATE 
 

 
Student/ă:                             
Programul de studii/an:    
Universitatea gazdă:    
Perioada de mobilitate:       
 
 
Tabelul 1. 
Situaţia sintetică a rezultatelor obţinute la universitatea gazdă a mobilităţii 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea activității 
desfășurate Puncte de credit  Nota 

obţinută  
Nota de 

echivalare  

     

 
 

Tabelul 2. 
Situaţia rezultatelor la Universitatea din Piteşti în urma echivalării  
 

Nr. 
crt. Discipline prevăzute în planul de învăţământ  Puncte de credit / 

disciplină 

Nota de 
echivalare a 
disciplinei 

    
    
    

 
 
Data:       Comisia de echivalare 
 
     Prodecan/Decan 
     Director departament 
     Responsabil pogram de studii 
     Coordonator Ersmus la nivel de facultate   

  
 

 



Anexa 4  
 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE 

                                                                                                                            
AVIZAT,        APROBAT, 
PRORECTOR pentru calitatea învățământului  RECTOR 
    
 

                   

RECUNOAŞTEREA  

 MOBILITĂȚII  DE PLASAMENT 

 
 
 Către, 

  Centrul pentru Cooperare Internaţională  

 

 Vă aducem la cunoştinţă că studentul / studenta 

………………………………....................... programul de studii 

……………………………………………………………………, anul de studiu 

……….., care a beneficiat de o mobilitate Erasmus în semestrul ……………………….., 

anul univ. ……………………, la 

…………………………………………………………………… 

a obţinut recunoaşterea totală a perioadei de plasament în străinătate şi  acordarea 

a .......   credite ECTS , pentru activitatea desfăşurată la instituţia gazdă. 

 Mobilitatea de plasament Erasmus va fi menţionată clar în Suplimentul la 

Diplomă. 

Data:         DECAN, 

 



Anexa 5  
    Grila de echivalare a notelor  

           

 România 1 - 4 5 6 7 8 9 10 

 Scala ECTS FX, F 
Fail 

E 
Sufficient 

D 
Satisfactory 

С 
Good 

С 
Good 

В 
Very Good 

A 
Excellent 

 Austria 5 -  4 -  3 2 1 

 Bulgaria 2  
Слаб 

5  
Среден -  -  4  

Добър 
5  
Много добър 

6  
Отличен 

 Belgia 7, 8, 9 10 11 12 13, 14 15, 16, 17 18, 19, 20 

 Danemarca 0, 3, 5 6 7 8 9 10 11, 13 

 Confederaţia 
Elveţiană 

< 3,5  3,5 - 3,99 4,0 - 4,49 4,5 - 4,99 5,0 - 5,49 5,5 5,51 - 6,0 

 Finlanda  1 1½ -  2 2½ 3 

 
Franţa Insuffisant  

(< 10) 
Passable  
(10 - 10,49) 

Passable (10,5 
- 10,99) 

Assez bien 
(11,0 - 
11,49) 

Assez bien 
(11,5 - 
12,49) 

Bien  
(12,5 - 14,49) 

Très bien 
(14,5 - 20,0) 

 Germania > 4,01 4,00 - 3,51 3,5 - 3,01 3,00 - 2,51 2,50 - 2,01 2,00 - 1,51 1,50 - 1,00 

 R. Elena 2, 3, 4 5 6 -  7 8,9 10 

 Irlanda < 25% 
Fail 

25% - 39% 
Pass 

40% - 44%  
3rd pass 

45% - 54%  
- 

55% - 69% 
2nd/II 70% - 84% 2nd/I 85% - 100%  

I 

 Islanda Fail 5 -  6 7 8 9, 10 

 Italia ≤ 17 18, 19 20 - 22 23 - 24 25 - 26 27, 28 29, 30, 30+ 

 Marea 
Britanie 

0 - 39% 
(Fail) 

40 - 49% 
(3rd) 

50 - 54% 
(2ii) 

55 - 59% 
(2ii) 

60 - 64% 
(2i) 

65 - 69% 
(Upper 2i) 

70 - 100% 
(First) 

 Norvegia 6 - 4.1 4 - 3.5 3.5 - 3 2.9 - 2.4 2.3 - 2 1.9 - 1.2 1.1 - 1.0 

 Olanda 1 - 4 5 6 -  7 8 9, 10 

 Polonia < 3,00  3,00 3,01 - 3,49 -  3,50 - 3,99 4,00 - 4,49 4,50 - 5,00 

 Portugalia 1 - 9 10 11, 12 13 14, 15 16, 17 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 8 - 9.9 10 

 Spania < 5  
Suspenso 

5,0 - 5,49 
Aprobado 

5,5 - 6,49 
Aprobado 

6,5 - 7,49 
Notable 

7,5 - 8,49 
Notable 

8,5 - 9,49 
Sobresaliente 
Excellent 

9,5 - 10 
Matricula de 
Honor 



 Ungaria 1,00 - 1,99  
elegtelen -  2,00 - 2,50 

elegseges - 2,51 - 3,50  
kôzepes 

3,51 - 4,50  
jo 

4,51 - 5,00 
jelcs, kivalo 

 Turcia 
1 - 4  
Noksan/Рек 
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 Реk 
iyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 6 
 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE 

                                                                                                                           APROBAT, 
  DECAN 
 

 
 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 
 

Subsemnatul(a), ...........................................................student(ă) la programul de 
studii......................................în anul......................de studiu..................., beneficiar(ă) 
al(a) unei mobilități Erasmus în semstrul ...................., anul 
universitar..........................la................................................................................................., 
cu durata de..............................., vă rog sa-mi aprobați susținerea următoarelor examene 
din planul de învățământ al Facultății de Mecanică și Tehnologie pentru anul 
universitar.................................., semestrul..................în sesiunea de 
examene................................................... 
 
 1.................................................................... 
 
 2.................................................................... 
 
 3..................................................................... 
 
 
 
 
 
Data:         Semnătură student 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 7 
 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE 

                                                                                                                           APROBAT, 
  DECAN 
 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR CU NOTE 
 

pentru studenții beneficiari ai unei mobilități Erasmus 
 
 
 

Notele obținute de studentul(a) .......................................................................beneficiar(ă) 
al(a) unei mobilități Erasmus, în semestrul.................ca urmare a depunerii cererii pentru 
susținerea unor examene din planul de învățământ al Facultății de Mecanică și 
Tehnologie 
 
 
Nr. 
crt. 

Disciplina de 
învățământ 

Forma de 
verificare 

Semestrul Credite Nota 

      
      
      
      
      

Media ponderată  
 
 
 
 
          Întocmit, 
                                   Secretar facultate 
 
         .................................... 


