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1. SCOPUL PROCEDURIT

Procedura stabilegte modalitalea de reclasificare, nediscrim inatorie, a studenlilor beneficiari
unor stagii de studiu sau de plasament in anul universitar ulterior celui in care au particjpat
stagiui ERASMUS.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura este utilizatd de conducerea facultitii in reclasificarea studentilor FIESC beneficiari
ai unor stagii de studiu sau de plasament in anul universilar ultenor celui in care iu partlcrpat ta
staoiul ERASMUS.

3. DOCUMENTE DE REFERTNTA

3.1 . Regulamentul Programului LLP/ERASMUS
3.2. Cana Universitari ERASMUS
3.3. Ghidul de utilizare ECTS at Comisiei Europene
3.4. ordinul MECTS nr. 3223 I 08.02.2012 pubticat in Mo nr. 118 t 16.02.2012 - pentru
aprobarea Metodologiei de recunoagtere a perioadelor de studiu efectuate in strdindtate,
3.5. Procedura USV de recunoagtere academicd a stagiilor in str;inetate efectuate in
programul ERASMUS.

4. DEFTNTTil gt ABREV|ERI

4.1 Definilii
4.1.1 Mobilitate ERASMUS de studiu - perioada de studiu de minim 3 luni gi maxim 1

an universitar, petrecutd de studentii FIESC intr-o universitate partenerd din Ue, in
cadrul programului ERASMUS, in baza unui acord bilateral inter-institutiona I intre
universitdli care detin o EUC,

4.1.2 Mobilitate ERASMUS de plasament - perioadd de pregdtire practice de minim 3
luni gi maxim 1 an universitar, petrecutd de studentii FIESC intr-o institulie partenera
din UE, in cadrul programului ERASMUS, in baza unui acord bilateral inter-institutiona L

4.2 Abrevieri

al

ECTS - Sistemul European de Credite Transferabile

lqq - European University Charter (Carte Universitara ERASTVUS)
FIESC - Facultatea de Inginerie Electric; si Stiinta Calcularoareror
LlP - Programul ,,Lifelong Learnrng programme" al Uniunii Europene
UE - Uniunea Europeana
USV - Universitatea,,gtefan cel Mare" din Suceava

s. coNTTNUT
5.1. Studentul ERASMUS beneficiazi de o

nediscrim inatorie conlorm Ordinul MECTS nr.
16.02.2012 - pentru aprobarea Metodologiei
efectuate in strdinatate.

5.2. Media pentru disciplinele la care studentul
FIESC/USV este cea care se va lua in calcul

procedurd specificd de reclasif icare,
3223 1O8.O2.2012 publicat in MO nr. 118 /
de recunoagtere a perioadelor de studiu

ERASMUS a putut participa la examene la
la stabiljrea clasamentului pentru reclasiticare.

5.3. Calculul mediei pentru reclasificarea studenlilor beneficiari ai stagiului ERASMUS
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5.3.1. Pentru studentul beneficiar al unui stagiu de studiu ERASMUS cu durata de un
semestru integralist (cel care a realizal 30 de credite la sfirsitul semestrului ficut in
FIESC/USV 9i tot 30 de credite la sfirgitul stagiului ERASMUS)

5.3.1.1. Media care se va lua in calcul la stabilirea clasamentului de ierarhizare a studentilor
facultdlii este media rezultatd din notele oblinute la disciplinele prevdzute in planul de invSldmint
de la FIESC din semestrul ulterior sau anterior celui ERASMUS, din acelagi an universitar, dupd

caz.

5.3.1.2. Dacd doregte, studentul poate depune la Secretariatul FIESC o cerere - Formularul
pO.Oi.FlESC-F01 - pentru suslinerea intr-o sesiune aprobatd sau speciali (pAnd la intocmirea
clasamentului facultdlii) a unor examene aferente semestrului de studiu in care a beneficiat de

stagiul ERASMUS, din planul de invdtimAnt FIESC.

5.3.1.3. ln cazul in care studentul sustine examenele menlionate la pct. 5.3.1 2, media pentru

reclasi{icare este media ponderata a tuturor disciplinelor promovate in FIESC/USV. Notele vor Ji

trecute in Formularul PO.01 .FIESC-F02.

5.3.2. Pentru studentul beneticiar al unui stagiu de studiu ERASMUS cu durata de un

semestru cu discipline nepromovate (cel care nu a realizat 30 de credite la sfirgitul
semestrului ficut in FIESC/USV si/sau nu a realizat numdrul de credite aferent
stagiului ERASMUS)

5.3.2.1. Media care se va lua in calcul la stabilirea clasamentului de ierarhizare a studentilor

facultdlii este media rezultate din notele oblinute la disciplinele prevdzute in planul de'invetemant

de la FIESC din semestrul ulterior sau anterior celui ERASMUS, din acelaEi an universitar, dupe

5.9.2.2. Dacd dore9te, studentul poate depune la Secretarialul FIESC o cerere - Formularul
pO.Ol.FlESC-Fo1 - pentru suslinerea intr-o sesiune aprobati sau speciali (pAnd la intocmirea
clasamentului facultSlii) a unor examene aferente semestrului in care a bene{iciat de stagiul
ERASMUS, din planul de invdldmAnt FIESC, stabilite impreund cu conducerea facultSlii prin

compararea cu disciplinele echivalate ERASMUS

5.3.2.3. in cazul in care studentul sustine examenele mentionate la pcl.5.3.2.2, media pentru

reclasificare este media ponderata a tuturor disciplinelor promovate in FIESC/USV. Notele vor fi
trecute in Formularul PO.01 .FIESC-F02.

5.3.2.4. Dace studentul nu doreste si suslind in anul universitar in care a bene{iciat de stagiu
ERASMUS examenele nepromovale in cadrul stagiului ERASMUS, acestea pot fi sustinute in anul

universitar urmdtor. Disciplinele in cauzA nu vor fi luate in calcul pentru reclasificare

5.3.3. Pentru studentul beneficiar al unui stagiu de studiu ERASMUS cu durata de un an (2

semestre), care promoveazd toate disciplinele contractate, obtinand minimum 60 de

credite, acesta igi pestreaze statutul financlar pe care l-a avut'

5.3.3.1. Dace doregte, studentul poate depune la Secretariatul FIESC o cerere - Formularul
po.o1.FlESC-FO1 - pentru suslinerea intr-o sesiune aprobatd sau speciald (pAnd la intocmirea

clasamentului facultdlii) a unor examene aferente anului universitar in care a beneficiat de stagiul

ERASMUS, din planul de invdldmAnt FIESC.

5.3.3.2. in cazul in care sludentul suslane examenele menlionate la pct. 5.3.3.1 , media pentru

reclasificare este media ponderata a tuluror disciplinelor promovate in FIESC/USV. Notele vor fi
trecute in Formularul PO.O1 .FIESC-F02.

5.3.4. Pentru studentul beneficiar al unui stagiu ERASMUS cu durata de un an (2
semestre), care nu promoveazd toale disciplinele contractate rdmine in clasament pe

pozitia ocupatd in anul in care a beneficiat de stagiul ERASMUS.
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5.3.4. 1. Daci doregte, studentul poate depune la Secretariatul FIESC o cerere - Formularul
PO.01.FlESC-F01 - pentru sustinerea intr-o sesiune aprobati sau special6 (p6ni la 'inlocmirea

clasamentului facultatii) a unor examene aferente anului in care a beneficiat de stagiul ERASMUS,
din planul de invi{dmAnt FIESC. stabilite impreuni cu conducerea facultStii prin compararea cu
disciplinele echivalate ERASMUS.

5.3.4.2. in cazul in care studentul sustine examenele mentionate la pct. 5.3.4.1, media pentru
reclasificare este media ponderata a luturor disciplinelor promovate in FIESC/USV. Notele vor Ji

trecute in Formularul PO.01 .FIESC-F02.

5.3.4.3. Dacd studentul nu doreste si sustind in anul universitar'in care a beneficiat de stagiu
ERASMUS examenele nepromovate in cadrul stagiului ERASMUS, acestea pot ti sustinute in anul
universitar urmdtor. Disciplinele in cauz5 nu vor fi luate in calcul pentru reclasificare.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Studentul beneticiar al stagiului ERASMUS are urmdtoarele responsabilitali Qi

competente.
a) Depune la secretariatul facultdlii. in perioada stabilitd de conducerea facultalti. cererea

pentru sustinerea unor examene aferente semestrulu i/anulu i in care a beneficiat de
stagiu ERASMUS (formularul PO.01.FlESC-F02).

6.2 Coordonatorul ERASMUS are urm;toarele responsabilitali gi competenle
a\ Lt^zoaza ^6.ariro studentilor beneficiari ai stagiului ERASMUS pentru sustinerea

examenelor unor examene aferente semestrulu i/anu lui in care a beneficiat de staoiu
ERASMUS (f ormularul PO.01 .FIESC-FO2);

6.3 Decanul Facultdtii are urmdtoarele responsabilitdli gi competenle.
a) Aprobd cererile studenlilor beneficiari ai stagiului ERASMUS pentru sustinerea
unor examene aferente semestru lui/an u lui in care a beneliciat de staqiu ERASMUS
(formularul PO 0I FlESC-F02);

6.4 Secretariatul facultdlii are urmdtoarele responsabilitdti gi competente.
a) Multiplic; formularele de cerere tip pentru suslinerea examenelor nepromovate

(f ormularul PO.01.FlESC-F01 );
b) Prelucreazd cererile tip pentru sustinerea unor examene aferente semestrului/an u lui in

care a beneliciat de stagiu ERASMUS , depuse de studenli;
c) Rdspunde de transmiterea cererilor studenlilor c5tre coordonatorul ERASMUS pentru

avizare 9i cdtre decanul facultd{ii pentru aprobare;
d) Completeazd nominal formularui Centralizator de note - PO.01 .FIESC-F02 si il

inainteaza spre avrzare coordonatorului ERASIVUS qr cdtre decanul facultdtii pentru
aprobare.

7. DISPOZITII FINALE

7..1 Aprobarea prezentei proceduri si a modificdrilor ulterioare este de competenta Senalului USV,
cu avrzele favorabile ale conducerii facultetii .

7.2 Revizuiea prezentei proceduri in vederea actualizirii permanente este de competenta
conducerii lacultetii, la propunerea Coordonatorului ERASMUS al facultdlii. Dupi revizuire,
urmeazd aceeasi proceduri de aprobare.

7.3 Prezenta procedure intre in vigoare din momentul aprobirii in Senatul USV, dupd publicarea
hotdrArii.



8. ANEXE
Lista anexelor care insolesc aceasti proceduri este redatd dupi cum urmeaze:

Prof .univ.dr. ing. heorghe PENTIUC

Denumire Cod

Anexa I Cerere student ERASMUS pentru sustinere examene
neoromovate

PO.01 .FtESC-F01

Anexa 2
Centralizator de note pentru clasif icarea studentului benef iciar al

unui stagiu ERASMUS in anul universitar ulterior celui in care a
participat la staqiul ERASMUS

PO.01 .FIESC-F02

6le



Anexa 1

Domnule Decan,

AVIZAT,

COORDONATOR ERASMUS

PO.01.FtESC-F01

APROBAT,
DECAN

SEMNATURA STUDENT,

UNIVERSITATEA,,$TEFAN CEL MARE' SUCEAVA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA CALCULATOARELOR
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Anexa 2 PO.01.FrESC-F02

UNIVERSITATEA,,$TEFAN CEL MARE' SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA CALCUALTOARELOR
NUMELE $I PRENUMELE STUDENTULUI:
ANUL $l PROGRAMUL DE STUDIU :

BENEFICIAR AL STAGIULUI ERASMUS:

APROBAT,
DECAN

CENTRALIZATOR DE NOTE

pentru clasilicarea studentului beneficiar al unui stagiu ERASMUS

in anul universitar ulterior celui in care au panicipat la stagiul ERASMUS

La aceste discipline se adaugi notele obtinute la urmdtoarele discipline din planul de invildmAnt

FIESC (conform cataloagelor), pentru anul universitar curenl, anul de studiu ...., semestrul .... :

MEDIA FINALA (in litere gi cifre):

MEDIA FINALA (calculat5 ca medie ponderatd a notelor obtinute la examenele solicitate de cetre

student a fi suslinute, la care s-au adaugat, dupd caz, notele oblinute la disciplinele din planul de

invSldmAnt FIESC) va determina pozilia studentului in clasamentul facultilii pentru anul

u niversitar urmitor......... .

AVIZAT,
COORDONATOR ERASM US

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei
Numer de

credite
Nota f inale

oblin utd
Forma de
verificare
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