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1. SCOPUL PROCEDURII 
Procedura stabileşte modalitatea de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor 
mobilităŃi nereglementate, pentru cei ce solicită continuarea studiilor în cadrul UniversităŃii „ Ştefan 
cel Mare” din Suceava. 
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
Procedura se aplică de către Centrul de resurse de informare şi documentare, denumit în continuare CRID şi 
de către personalul facultăŃilor şi departamentelor UniversităŃii „ Ştefan cel Mare” din Suceava care au 
responsabilităŃi în ceea ce priveşte recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate de către cei ce 
solicită continuarea studiilor în cadrul universităŃii . 
  
3. DOCUMENTE DE REFERIN łĂ 
3.1 Ordinul MECTS nr. 3223 / 08.02.2012 publicat în MO nr. 118 / 16.02.2012 – pentru 

aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate;  
3.2 Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, art.147 şi 148; 

3.3 Metodologiile de recunoaşterea academică ale facultăŃilor din USV. 
 
4. DEFINI łII ŞI ABREVIERI 
4.1. Termeni şi definiŃii 
4.1.1 Mobilitate nereglementată – perioadă de studiu efectuată în străinătate, în cadrul celor 3 

cicluri universitare, de cetăŃeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale spaŃiului 
economic European şi ai ConfederaŃiei EleŃiene, precum şi de cetăŃenii din state terŃe, care 
nu are la bază acorduri încheiate între USV şi instituŃii de învăŃământ superior acreditate din 
străinătate sau nu este efectuată în cadrul unor programe internaŃionale;  

4.2. Abrevieri 

CNRED – Centrul NaŃional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
CRID – Centrul  de resurse de informare şi documentare 
ECTS – Sistemul European de Credite Transferabile 
SAE – Serviciul Afaceri Europene 
MECS – Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice 
UE – Uniunea Europeană 
USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

 
5. CONłINUT 

5.1. AtribuŃiile Centrului de resurse de informare şi documentare 
5.1.1 (1) CRID-ul are următoarele atribuŃii în procedura de recunoaştere a perioadelor de studii: 

− evaluează dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii sau le înaintează spre evaluare 
cadrelor didactice de specialitate, după caz;  

− stabileşte documente suplimentare care pot fi solicitate, faŃă de cele prevăzute în 
metodologie; 

− propune, după caz, spre aprobare conducerii universităŃii o comisie formată din cadre 
didactice cu expertiză în specializări diferite faŃă de cele deŃinute de membrii CRID, având 
următoarele atribuŃii:  

   (i) evaluarea dosarelor de recunoaştere;  
   (ii) comunicarea rezultatului evaluării;  
   (iii) recomandarea, în urma evaluării, de înmatriculare a solicitantului în anul 
universitar corespunzător sau de nerecunoaştere a studiilor efectuate anterior;  
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(2)  propune recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în afara Ńării, în cazul în care nu se 
constată diferenŃe substanŃiale; 

− în cazul în care se constată diferenŃe substanŃiale între planurile de învăŃământ, propune 
adoptarea de măsuri compensatorii, conform metodologiei, respectiv examene de diferenŃă; 

− recomandă înmatricularea solicitantului în anul universitar corespunzător sau 
nerecunoaşterea studiilor efectuate anterior; 

− comunică secretarului şef rezultatul evaluării. 
(3) Secretarul şef are următoarele atribuŃii:  
   a) comunică solicitantului rezultatul evaluării efectuate de CRID; 
   b) înaintează rectorului universităŃii spre aprobare decizia de înmatriculare a solicitantului 
în anul universitar corespunzător;  
   c) transmite secretariatului SAE datele pentru completarea şi actualizarea bazei de date cu 
studenŃii care au beneficiat de recunoaşterea perioadelor de studii.  

 
5.2. ConŃinutul dosarului de recunoaştere 
5.2.1 Dosarul de recunoaştere conŃine următoarele acte:  

1. cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe pagina CRID, Anexa 1;  
2. copie conformă cu originalul sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat obŃinută în 

România sau, după caz, atestatul, emis de direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului EducaŃiei 
şi Cercetării ŞtiinŃifice, de recunoaştere a diplomei de acces în învăŃământul superior obŃinute în 
străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;  

3. copie conformă cu originalul sau copie legalizată a diplomei de licenŃă sau master 
obŃinute în România sau, după caz, atestatul, emis de direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului 
EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice, de recunoaştere a diplomei de acces la studii doctorale obŃinute în 
străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;  

4. documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaŃia şcolară pentru anii 
de studii absolviŃi, care să conŃină disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi 
numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituŃia de învăŃământ superior de la care 
provine solicitantul, şi traducerea în copie conformă cu originalul sau copie legalizată în limba 
română;  

5. fişele disciplinelor/programele analitice pentru disciplinele studiate în instituŃia de 
învăŃământ superior de la care provine solicitantul, după caz, şi traducerea în copie conformă cu 
originalul sau copie legalizată în limba română;  

6. certificatul de competenŃă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;  
7. copie conformă cu originalul sau copie legalizată a certificatului de naştere şi a actului de 

identitate sau a paşaportului şi, după caz, traducerea în copie conformă cu originalul sau copie 
legalizată; 

8. copie conformă cu originalul sau copie legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în 
care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, 
traducerea în copie conformă cu originalul sau copie legalizată;  

9. declaraŃie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca 
urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al 
universităŃii de provenienŃă.  
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5.2.2 (1) Dosarul de recunoaştere a perioadei de studii se depune de către solicitant la secretariatul 
SAE. 
(2) Secretarul şef al universităŃii verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele prevăzute la art. 
5.2.1.  
(3) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, secretarul şef transmite secretarului SAE să 
comunice solicitantului, de urgenŃă, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse. 
 
5.3.  SoluŃionarea dosarului de recunoaştere 
5.3.1 Termenul de soluŃionare a dosarului de recunoaştere este de 10 zile lucrătoare de la data 
depunerii dosarului complet, în conformitate cu metodologia de admitere la studii adoptată la 
nivelul universităŃii. Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesară verificarea 
autenticităŃii documentelor şcolare şi a statutului universităŃii emitente, solicitantul fiind informat în 
scris cu privire la motivele nesoluŃionării în termenul legal.  
5.3.2 Evaluarea de către CRID sau de către comisiile de specialitate, după caz, a documentelor 
şcolare şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii se realizează prin parcurgerea următoarelor 
etape:  
   1. verificarea statutului programului de studii şi al instituŃiei de învăŃământ superior care a emis 
documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului programului de 
studii urmat în cadrul respectivei instituŃii de învăŃământ superior. În cazul în care instituŃia de 
învăŃământ superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de origine, actele de studii 
depuse de solicitant nu se recunosc;  
   2. transmiterea către CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor şcolare 
depuse în dosar, în cazul în care există îndoieli asupra autenticităŃii şi legalităŃii emiterii acestora;  
   3. analizarea următoarelor elemente:  
   a) numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile - ECTS sau punctele obŃinute în 
cadrul studiilor efectuate la instituŃia de învăŃământ superior de la care provine solicitantul;  
   b) rezultatele obŃinute pe parcursul şcolarităŃii efectuate anterior, evidenŃiate prin diferite sisteme 
de evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obŃinute cu ajutorul grilei de 
conversie, prevăzută în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie, completându-
se Fişa de echivalare a disciplinelor, Anexa 3; În situaŃia în care solicitantul a beneficiat de o 
perioadă de studii într-un stat care nu se regăseşte în Anexa 4, SAE va identifica şi pune la 
dispoziŃia CRID grila de conversie aferentă. 
   c) curriculum-ul parcurs în cadrul instituŃiei de învăŃământ superior de la care provine solicitantul;  
   d) rezultatele examenelor şi referatelor ştiinŃifice susŃinute în cadrul studiilor doctorale efectuate 
în străinătate;  
   e) lista articolelor şi lucrărilor publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în străinătate.  
5.3.3 (1)În urma evaluării menŃionate la art. anterior, membrii CRID-ului sau ai comisiilor de 
specialitate, după caz, pronunŃă una dintre următoarele soluŃii:  
   a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenŃe substanŃiale în ceea ce priveşte 
elementele menŃionate în art. 5.3.2 al(3); solicitantului i se poate echivala numărul minim de credite 
de studiu necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentul USV;  
   b) susŃinerea de măsuri compensatorii, respectiv examene de diferenŃă, în cazul în care se constată 
diferenŃe substanŃiale; examenele de diferenŃă care trebuie susŃinute în vederea înscrierii 
solicitantului în anul de studiu corespunzător.  
   (2) DiferenŃele substanŃiale menŃionate la alin. (1) lit. b) constau în:  



Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor  
mobilităŃi nereglementate 

 

5/11 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

   a) numărul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în anul de 
studiu corespunzător pe care l-ar fi urmat şi la instituŃia de învăŃământ superior de provenienŃă;  
   b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituŃiei de 
învăŃământ superior de la care provine, raportat la numărul celor din planul de învăŃământ al 
programului de studii  la care solicită înscrierea;  
   c) nepromovarea examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor doctorale;  
   d) numărul insuficient de referate sau rezultate ştiinŃifice, articole, lucrări publicate în cadrul 
studiilor doctorale efectuate în străinătate.  
   (3) De la data comunicării, prin poştă şi poşta electronică, a deciziei de susŃinere a examenelor de 
diferenŃă, solicitantul trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare, acordul său cu 
privire la susŃinerea examenelor de diferenŃă.  
   (4) Atât examenele susŃinute la instituŃia de învăŃământ superior de provenienŃă şi recunoscute, cât 
şi examenele susŃinute ca măsuri compensatorii sunt consemnate într-un proces-verbal.  
   (5) SusŃinerea examenelor de diferenŃă ca măsuri compensatorii se realizează în conformitate cu 
dispoziŃiile din regulamentele universităŃii privind perioada de susŃinere a examenelor, respectiv a 
restanŃelor, reexaminărilor şi achitarea taxelor corespunzătoare.  
5.3.4 Perioadele de studii efectuate anterior mobilităŃii externe, în cadrul unor programe de studii 
din România neacreditate sau neautorizate să funcŃioneze provizoriu, sunt recunoscute, după 
susŃinerea examenelor de selecŃie, cu respectarea normelor legale în vigoare. 
5.3.5 (1)ContestaŃiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la secretarul şef al universităŃii, în 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confirmării, prin poştă, a primirii deciziei de 
recunoaştere.  
   (2) Secretarul şef convoacă, în termen de două zile lucrătoare, comisia de contestaŃii, formată din 
3 cadre didactice de specialitate cu expertiză în specializări, altele decât cadrele didactice care au 
evaluat iniŃial dosarul, având calificări şi competenŃe profesionale în domeniul fundamental de 
ştiinŃe căruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoaşterii.  
   (3) ContestaŃia se soluŃionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de 
contestaŃii.  
5.3.6 După finalizarea procedurii de recunoaştere a perioadei de studiu, se va transmite o adresă din 
partea universităŃii, însoŃită de o copie a dosarului solicitantului, la ministerul de resort pentru 
aprobarea continuării studiilor. 
5.3.7 Suplimentul la diploma de licenŃă şi la diploma de master se completează, în urma 
recunoaşterii perioadei de studii efectuate în străinătate, la secŃiunea a 5-a "InformaŃii 
suplimentare", cu următoarele: anii de studii echivalaŃi, instituŃia de învăŃământ superior de 
provenienŃă, menŃiunea privind susŃinerea examenelor de diferenŃă sau a examenelor de selecŃie, 
după caz, precum şi documentul eliberat de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice pentru 
aprobarea continuării studiilor.  
 
6. RESPONSABILITĂłI 
6.1 Solicitantul la studii are următoarele responsabilităŃi: 

a) Depune cererea pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate, în 
vederea continuării studiilor, însoŃită de documentele prevăzute în art. 5.2.1 şi de 
documentele solicitate expres de către CRID, dacă este cazul; 

b)  Transmite acordul scris de susŃinere a examenelor de diferenŃă în cazul în care CRID 
stabileşte astfel. 
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6.2 Secretarul SAE are următoarele responsabilităŃi: 
a) primeşte dosarul de recunoaştere a perioadei de studii depus de către solicitant; 
b) comunică solicitantului, de urgenŃă, electronic, actul/actele care nu a/au fost 

depus/depuse; 
c) monitorizează evoluŃia dosarelor depuse (la membrii CRID, la comisiile de specialitate, 

la comisiile de contestaŃii, facultăŃi, CNRED); 
d) preia contestaŃia solicitantului şi urmăreşte soluŃionarea acesteia; 
e) completează şi actualizează baza de date cu studenŃii care au beneficiat de recunoaşterea 

perioadelor de studii. 
 
6.3  Secretarul şef are următoarele responsabilităŃi: 

a) Verifică dacă documentele depuse de solicitant la dosar sunt conform metodologiei; 
b) Urmăreşte ca soluŃionarea cererii să se facă în termenul prevăzut;  
c) Comunică solicitantului, în scris, deciziile CRID; 
d) Transmite MECS decizia CRID şi solicită aprobarea pentru continuarea studiilor 

solicitantului; 
e) Înaintează rectorului universităŃii, spre aprobare, decizia de înmatriculare a 

solicitantului în anul universitar corespunzător; 
f) Transmite decizia de înmatriculare la facultate. 

 
6.4 Membrii CRID  au următoarele responsabilităŃi: 

a) evaluează dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii; 
b) stabilesc documente suplimentare care pot fi solicitate; 
c) împreună cu membri din conducerea facultăŃii vizate de solicitant, propun conducerii 

USV componenŃa comisiei de specialitate şi a comisiei de contestaŃii, care va analiza 
dosarul;  

d) conform procesului verbal al comisiei de specialitate, CRID-ul propune recunoaşterea 
perioadelor de studii efectuate, adoptarea de măsuri compensatorii sau nerecunoaşterea 
studiilor efectuate anterior; 

e) transmiterea către CNRED, pentru verificare, a documentelor depuse la dosar, în cazul 
în care nu există suficiente informaŃii legate de instituŃia emitentă; 

f) monitorizeză parcursul dosarului de recunoaştere a perioadelor de studii. 
 
6.5 Comisia de specialitate are următoarele responsabilităŃi: 

a) Verifică statutul programului de studii şi al instituŃiei de învăŃământ superior care a emis 
documentele şi actele de studii supuse recunoaşterii; 

b) Completează şi analizează fişa de echivalare a disciplinelor şi cumularea creditelor din 
planul de învăŃământ, întocmind un Proces verbal cu propunerea de recunoaştere a 
perioadelor de studiu, sau de stabilire a examenelor de diferenŃă ca măsuri 
compensatorii sau de nerecunoaştere a perioadelor de studii. 

 
6.6 Conducerea FacultăŃii  are următoarele responsabilităŃi şi competenŃe: 

a) Propune cadre didactice, cu expertiză în specializarea solicitată, pentru comisia de 
specialitate şi comisia de contestaŃii; 

b) Dispune aplicarea deciziei de înmatriculare a solicitantului în anul de studiu 
corespunzător. 

 
6.7 Secretariatul facultăŃii  are următoarele responsabilităŃi: 

a) Înmatriculează solicitantul conform deciziei; 
b) Pentru disciplinele recunoscute prin fişa de echivalare, notele şi creditele se 

consemnează în baza de date şi în registrul matricol al promoŃiei respective; 
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c) La finalizarea studiilor se completează Suplimentul la diploma de licenŃă şi la diploma 
de master, la secŃiunea a 5-a "InformaŃii suplimentare", cu datele referitoare la 
recunoaşterea perioadei de studii efectuate în străinătate, respectiv: anii de studii 
echivalaŃi, instituŃia de învăŃământ superior de provenienŃă, menŃiunea privind 
susŃinerea examenelor de diferenŃă sau a examenelor de selecŃie; 

d) Arhivează documentele în dosarul personal al studentului. 
 

 
7. DISPOZIłII FINALE 
 
7.1.  Aprobarea prezentei proceduri este de competenŃa Senatului USV. 
7.2.  Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV. 
7.3.  Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de către Comisia 

senatului pentru activitatea didactică, asigurarea calităŃii şi dezvoltare didactică. 
 
 
8. ANEXE 
Lista anexelor care însoŃesc această procedură este redată, după cum urmează: 
 
 Denumire Cod 
Anexa 1  Cerere pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în 

străinătate în vederea continuării studiilor 
PO-SG-19-F01 

Anexa 2 Fişa de echivalare a disciplinelor şi cumularea creditelor din 
planul de învăŃământ 

PO-SG-19-F02 

Anexa 3 Proces verbal PO-SG-19-F03 
Anexa 4 Grila de echivalare a notelor  
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Anexa 1 

PO-SG-19-F01 

Aviz / Facultate         Aviz CRID/ Rectorat 

Nr.reg. ________________ 

Cerere pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate 
 în vederea continuării studiilor 

Date personale 

1) Nume _______________________________ Prenume_______________________________ 

2) Nume purtate anterior –  

3) Locul şi data naşterii: Ńară _____________ localitatea_______________ data _____________ 

4) Prenumele părinŃilor: tata ______________________ mama _________________________ 

5) CI/ Paşaport: Serie NT ______________ CNP: ____________________ 

6) Sexul ______________ 

7) CetăŃenia (cetăŃeniile) actuale _________________cetăŃenii anterioare ________________ 

8) Domiciliul permanent actual: Ńara __________________ localitatea ____________________ 

stradă şi număr ____________________________________ apartament _______________ 

9) Email_______________________________telefon_____________________________ 

I – EducaŃie 

A) ÎnvăŃământul secundar 
Denumirea şi adresa şcolii secundare _________________________________________________ 

Data admiterii ______________________ Data finalizării __________________________________ 

Tipul certificatului eliberat ______________________ 

B) ÎnvăŃământul superior 
Numele şi adresa universităŃii/ colegiului ________________________________________________ 

Data admiterii ______________________ Data finalizării __________________________________ 

Tipul certificatului eliberat ______________________ 

II – Solicit înscrierea la studii în România 

Denumirea universităŃii/ facultăŃii ______________________________________________________ 

Nivelul de studii: Studii de licenŃă/ masterat/ doctorat 

Programul de studii _____________________________________ Anul de studiu _______________ 

III – DeclaraŃia solicitantului 

Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere. 

 

Data ______________      Semnătura ________________ 
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Anexa 2 

          PO-SG-19-F02 

Fişa de echivalare a disciplinelor şi cumularea creditelor din planul de învăŃământ a candidatului 
…………………………………………………………… 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava  

Facultatea___________________________________ 

Programul de studiu___________________________ 

Universitatea_____________________________________  

Facultatea________________________________________ 

Programul de studiu_______________________________ 
Nr. 
Crt. 

Denumirea disciplinei  Nota Nr. 
Credite 

Nr. 
crt.  

Denumirea disciplinei Nota 
specifică 

Nota 
ECTS 

Nr. 
credite 

         

         

         

 

Total credite obŃinute:____________________________________________ 

Examene de diferenŃă 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

 

Pentru disciplinele recunoscute prin această fişă, notele şi creditele aferente se consemnează direct în 
registrul matricol de către secretariatul facultăŃii. 

Examenele de diferenŃă stabilite prin această fişă sunt asimilate examenelor restante, aferente disciplinelor 
nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea şi va plăti taxa de refacere a disciplinei 
conform statutului său de student (taxă în lei sau în valută). 

Comisia de specialitate pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadei se studii propune înmatricularea în anul 
__________ de studiu, în anul universitar ____________/__________. 

Comisia de specialitate: 

1. Membru CRID __________________________________________________________ 

2. Profesor consultant CRID ___________________________________________________________ 

3. Profesor consultant CRID ___________________________________________________________ 
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Anexa 3 

 

 

Facultatea ______________________________________________ 

Nr. reg.     _______________________________________________ 

 

 

Proces verbal 

 

 

Subsemnatul, ________________________________________, în calitate de membru CRID al USV, numit 
în comisia de specialitate prin decizia :_____________________________________, am analizat dosarul 
dlui/drei/dnei ______________________________________________, conŃinând Cerere pentru 
recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în vederea continuării studiilorşi documentele 
ataşate acesteia. În baza documentelor şi a Fişei de echivalare a disciplinelor ataşate, recomand 
înmatricularea dlui/drei/dnei _____________________________________________ în anul de studii 
_______ în anul universitar  ________/_______ . 

 

 

 

Alte observaŃii: 

 

 

 

Membru CRID, _____________________ 
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Anexa 4 
    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 

Albania 1 - 4 5 6 7 8 9 10 

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 

R.P. Chineză 0 - 59.99 60 - 69.99 70 - 74.99 75 - 79.99 80 - 84.99 85 - 89.99 90 - 100 

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

ConfederaŃia 
ElveŃiană 

< 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 

FranŃa 
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) 

R.F. 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 

Iordania 0 - 49.99 50 - 50.99 51 - 59.99 60 - 69.99 70 - 79.99 80 - 89.99 90 - 100 

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 
Sobresalient
e Excellent 

9,5 - 10 
Matricula de 

Honor 

Statele Unite 
ale Americii 

E - F/0 - 59 D/60 - 65 - /66 - 72 C/73 - 79 B/80 - 86 A - /87 - 93 A/94 - 100 

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 
 


