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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul regulament reglementează regimul recunoaşterii perioadelor de studii efectuate de 
studenţii Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti la instituţii de învăţământ superior din 
străinătate. Perioadele considerate sunt acele perioade limitate efectuate în baza unor acorduri 
prealabile, studentul rămânând înmatriculat la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti pe 
toată perioada mobilităţii. 

2. Recunoaşterea respectivei perioade de studiu trebuie să-i permită studentului, la întoarcere, nu 
doar reluarea studiilor ci şi integrarea în programul său de studii a rezultatelor obţinute în instituţia 
parteneră, conform acordurilor şi contractelor angajate. 

3. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor mobilităţilor studenţeşti efectuate în 
condiţiile de mai sus, indiferent dacă au loc în cadrul unui program de cooperare internaţională la care 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti participă sau în virtutea unor înţelegeri bilaterale. 

II. COMPETENŢA 

4. Decanul fiecărei facultăţi, respectiv, directorul fiecărui departament numeşte un cadru didactic 
drept coordonator ECTS la nivelul structurii instituţionale în cauză. Acesta va constitui autoritatea 
competentă la nivelul facultăţii în privinţa stabilirii contractelor individuale de studii şi a recunoaşterii. 

5. Procedurile de contractare şi recunoaştere a studiilor nu trebuie să facă obiectul activităţii 
Consiliilor Facultăţilor sau a unor comisii special constituite şi în nici-un caz nu vor implica titularii 
disciplinelor respective. 

6. La nivelul Universităţii, autoritatea competentă o constituie prorectorul responsabil de relaţiile 
internaţionale ale instituţiei. Acesta, la cererea persoanelor implicate, analizează şi decide asupra 
validării, invalidării sau modificării hotărârii coordonatorului ECTS de la nivelul structurii 
instituţionale. 

III. PROGRAMUL DE STUDII 

7. Înaintea începerii mobilităţii, studentul va încheia un contract de studii, care va detalia conţinutul 
şi durata programului pe care va trebui să îl urmeze. Acesta este un contract tripartit, încheiat între 
student, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi universitatea de destinaţie.  

8. Convenirea programului de studiu se va face cu respectarea procedurilor ECTS. Cursurile sau 
pachetele de cursuri pe care le va include trebuie să asigure studentului, în cazul promovării, 
acumularea unui număr de credite egal cu cel stabilit de planurile de învăţământ de la facultatea sa 
pentru perioada de mobilitate. 

9. Conţinutul programului de studiu va fi decis prin analiza disciplinelor oferite de universitatea de 
destinaţie sub aspectul consistenţei, adecvării şi utilităţii cunoştinţelor transmise, având în vedere cerinţele de 
instruire conforme cu standardele profesionale pentru specializarea la care este înscris studentul la 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.  

10. Nu este obligatorie existenţa unei corespondenţe stricte între programul de studiu convenit şi 
prevederile planurilor de învăţământ de la facultatea de origine. Se recomandă includerea, în măsura 
posibilului, a unor discipline care să constituie un echivalent pentru cât mai multe dintre disciplinele 
fundamentale care ar fi trebuit studiate în perioada respectivă la Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti. 

11. Disciplinele fundamentale ale unui domeniu de studiu, respectiv, specializări ale facultăţii de 
origine nu pot fi substituite prin alte discipline. Pentru acestea vor fi prevăzute examene în ţară după 
încheierea mobilităţii, iar numărul total de credite avut în vedere în stabilirea programului de studiu va 
fi redus corespunzător. 

IV. RECUNOAŞTEREA 

12. Solicitarea recunoaşterii studiilor se va face pe baza acordurilor şi contractelor încheiate, 
precum şi a documentelor care atestă rezultatele profesionale ale studentului. Solicitarea de 
recunoaştere se adresează, în acest sens, decanului/directorului de departament şi se realizează în 
cadrul structurii în cauză. 

13. Rezultatele obţinute de student vor fi evaluate de membrii unei comisii formate din 
decan/directorul de departament, coordonatorul ECTS de la nivelul structurii şi responsabilul 
Departamentului Relaţii Internaţionale. Comisia printr-un referat va propune recunoaşterea studiilor: 
discipline, note, puncte credit şi, eventual, disciplinele care nu pot fi echivalate. Referatul comisiei va 
fi avizat de decan şi supus aprobării prorectorului responsabil. În urma aprobării secretariatele tehnice 
ale facultăţilor/departamentelor vor proceda  la înregistrarea în consecinţă în evidenţe. 
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14. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti va asigura studentului recunoaşterea 
academică a studiilor sale de la universitatea gazdă ca o parte total recunoscută a planurilor de 
învăţământ de la specializarea sa. Această recunoaştere poate fi refuzată numai dacă acesta nu a 
îndeplinit condiţiile cerute de contractul de studii sau nu a obţinut rezultate la nivelul cerut pentru 
promovare de universitatea gazdă. 

15. Recunoaşterea perioadelor de studii priveşte durata şi conţinutul acestora. Perioada de studii 
efectuată în altă instituţie înlocuieşte prin recunoaştere o perioadă de studii cu aceeaşi durată fizică şi 
acelaşi volum de muncă (măsurat prin credite) pe care studentul ar fi efectuat-o la facultatea la care 
este înmatriculat. 

16. Respectarea de către student a programului de studiu convenit conduce la recunoaşterea 
rezultatelor profesionale (credite, note, discipline promovate). În foaia matricolă a studentului se vor 
înscrie rezultatele profesionale obţinute în perioada recunoscută şi menţiuni privind instituţia gazdă şi 
durata studiilor. 

17. Neîndeplinirea de către student a programului convenit poate conduce, după caz, la reluarea 
programului de studii normal sau la susţinerea unor examene de diferenţe. 

a) În cazul obţinerii unui număr de credite mai mic de ½ din totalul prevăzut de contract, perioada 
respectivă nu va beneficia de recunoaştere academică, iar studentul va susţine evaluări la 
disciplinele prevăzute în planul său normal de învăţământ. 

b) În cazul obţinerii unui număr de credite de cel puţin ½ dar mai mic decât totalul prevăzut de 
contract, va fi acordată recunoaştere academică pentru disciplinele promovate iar coordonatorul 
ECTS va stabili disciplinele la care studentul va susţine evaluări, astfel încât să poată acumula 
numărul de credite cerut. 

18. Evaluările prevăzute în conformitate cu punctele 11 şi 17 vor fi susţinute în sesiuni speciale ce 
vor fi programate după încheierea perioadei de mobilitate, iar în cazul nepromovării, şi în sesiunea de 
reprogramare. 

V. DISPOZIŢII FINALE  

19. Acceptarea studenţilor străini pentru perioade de studii limitate presupune recunoaşterea ad-
hoc a studiilor efectuate până în acel moment.. Departamentul Relaţii Internaţionale va coopera cu 
universităţile de origine, va avea responsabilitatea analizei dosarelor şi încheierii contractelor de studii, 
va monitoriza respectarea acestora, va pregăti înmatricularea şi va facilita eliberarea documentelor de 
studii. 

20. La începutul fiecărui semestru responsabilul Departamentului Relaţii Internaţionale (care a 
intermediat acordurile de mobilităţi internaţionale) avizează decanii, printr-o notă, asupra studenţilor 
care participă la aceste mobilităţi internaţionale, precizându-se Universitatea, facultatea şi programul 
de studiu.  

21. Studenţii participanţi la mobilităţi internaţionale, în perioada în care participă la studii la alte 
Universităţi, vor rămâne înregistraţi în evidenţele Universităţii „Constantin Brâncoveanu”: registru 
matricol, centralizator, cataloage etc. În cataloage în sesiunile la care nu este prezent, datorită 
participării la mobilitate, se va dactilografia „participant la mobilitate internaţională”, menţiunea fiind 
semnată de secretarul tehnic de an şi contrasemnată de decan. În cazul în care disciplina în cauză nu va 
fi echivalată/recunoscută, studentul va participa la sesiunea de reprogramare, iar nota obţinută va fi 
înscrisă în acelaşi catalog, în rubrica corespunzătoare sesiuni.  

22. Dacă mobilitatea se desfăşoară în afara duratei normale a studiilor sau studentul participă şi la 
studiile din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, dar şi la cele din cadrul mobilităţii, atunci 
disciplinele parcurse în cadrul universităţii din străinătate se recunosc ca discipline facultative (se 
înregistrează în evidenţe, iar punctele credit se contorizează peste cele obligatorii) dar nu se 
echivalează.  

 
 

Aprobat în şedinţa Senatului din 20 august 2007. 
Actualizat şi aprobat în şedinţa  Senatului din 1 iulie  2010. 
Actualizat şi aprobat în şedinţa  Senatului din 15 decembrie  2011 
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