w

Cod: PO.01.FIM

l.tnivel sitatea
$tefan cel Nlrrc

uslJ

I

Editia:
Revizia:

Sticaratii

0

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, MECATRONICA SI MANAGEMENT

PROCEDURA
RECLASIFICAREA STUDENTILOR BENEFICIARI
AI UNOR STAGII DE STUDIU SAU DE
PLASAMENT PENTRU ANUL UNIVERSITAR
ULTERIOR CELUI iX CANE AU PARTICIPAT LA
STAGIUL ERASMUS

Aceasti proceduri a fost aprobati in $edin(a Senatutui

din

\2 .oG. zcrZ-

PRE$EDINTE,
Conf.uni,5.1$. Liviu POPESCI

I

I iOt^S'-

Numele si prenumele
Prof.dr.ing. Ilie MUSCA

Elaborat
Verificat
Avlzat

Functia
Coordonator Erasmus

FIM

Data

:(.,{

rz.i2

Ing. Mariana ENE

Secretar qef facultate

Jg. L,4.Ao&

Carmen SOCIU

Coordonator
Institutional Erasmus

15. os. zo12

Prorector

/t,os, UtL

Prof.univ.dr. $tefan
PURICI

Semnitura

, /t.".-.2
JlrfuA

:-rla
"PttM--'

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII
2. DONIENIUL DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE ITEFERINTA ............
1. DEFINTTI SI ABREVIERL.................

..'.".'......'

.........3

."'........3
..............3

.'"""""
"""""

Defini{ii
4.2. Abrevieri
s. CONTINUT
5.1. Preambul
4.1.

3

3
3

..'...'.....3
...

"'."'

3

5,2. Calculul mediei pentru clasificarea studentului beneficiar al stagiului Erasmus ..4
53. intocmirea documentelor qcolare pentru eviden{ierea rezultatelor ob{inute la
examenele solicitate a fi sus{inute dc citre studcntul beneficiarals@iuhti Erasmus.. '.5

..'..'...."."'...6

6. RESPONSABILITATI
7. DTsPozITII FINALE
8. ANEXE

..'........'........

6

...'.".".'......7

2lg

I.

SCOPULPROCEDURII
Procedura stabileqte modalitatea de clasificare a studenlilor beneficiari ai unor stagii de studiu
in anul universitar ulterior celui in care au participat la stagiul Erasmus.

sau de plasament

2.

DON{ENIUL DE APLICARE

Procedura este utilizati de conducerea facultitii care are responsabilitdli in ceea ce priveqle
recunoa$terca academici a rezultatelor oblinute de studenlii care electueazi mobilitlti in
universitdli din Uniunea Europeanf,. in cadrul programului LLP/Erasmus precum qi in ceea ce
prir,egte modalitatca dc clasificare a acestor studenli beneficiari ai unor stagii de studiu sau de
plasament in anul universitar ulterior celui in care au participat la stagiul Erasmus.

3.

DOCUI\IENTE DE REFERINTA

l. Regulamentul Programului LlP/Erasrr.rus
3.2. Carta Univcrsitard Erasnrus
3.3. Ghidul de utilizare ECTS al Comisiei Europenc
3.4. Ordinul N{ECTS nr.3223 I 08.02.2012 publicat in MO nr. ll8 I 16.02.2012 - pentnr
aprobarea Metodologiei de recunoagtere a perioadelor de studiu efectuate in striindtate;
3.5. Procedura de recunoagtere academicd a stagiilor in strdinitate efectuate in programul
Etasmus - PO-DRIPC-O3
3.

4. DEFINITII SI ABREVIERI
4.1 Dclini{ii

Erasmus de studiu perioada de studiu de minim 3 luni qi maxim I an
universitar, petrecutd de studenlii USV intr-o universitate partenerd din UE, in cadrul
programului Erasmus, in baza unui acold bilateral interinstitu{ional intre universitdli care
detin o EUC:
4.1.2 Mobilitate Erasmus de plasament - perioadi de pregdtire practicd de minim 3 luni
9i maxim I an universitar. petrecutA de studenlii USV intr-o institu{ie pa(eneri din UE.
in cadrul programr:lui Erasmus, in baza unui acord bilateral interinstitutional;

4.1.1 Mobilitate

4.2 Abrevieri

ECTS Sisternul European de Credite Transferabile
EUC - European University Charter (Cartl Universitard Erasmus)
FIM - Facultatea de Inginerie Mecanicd, Mecatronicd qi Management
LLP Programul ,,Lifelong Leaming Programme" al Uniunii Europene
UE - Uniunea uropeana
USV Universitatea ,.$tcfan cel Mare" din Suceava
F.

5.

CONTINUT

5.1 Preambul

5.1.1 in cazul indeplinirii integrale a programului de

studiu/plasament stabilit prin learning
agreement/training agreement, la propuncrea coodonatorului Erasmus din facultate,
conducererea lacultilii asigurd recunoa$terea integralA a stagiului de studiu/plasament in
strtindtate. Recunoa;terea stagiilor de studiu/plasament Erasmus se face in integrum $i automat.

5.1.2

Recunoa$terea perioadelor de studiu sau de plasament efectuate prccum gi a rezultatelor
oblinute in cadrul mobilitililor Erasmus se face in oonfomitate cu Procedura tle recunoaqtere a

stagiilor in ,\lrdindtote e/ectuate in programul Erasmus, PO-DRIPC-03, elaborati la nivelul
universitatii.

5.1.3 Echivalarea rezultatelor ob{inute nu va prejudicia poziJia studentului in clasamentul
faculti{ii de origine, pentru anul univcrsitar ulterior celui in care studentul a efectuat
staqiul Erasmus.

5.1..1 Examenele la disciplinele care nu lac obiectul acordului de studii/fbrmare profesionald
afercnt mobilitalii Erasmus precum 9i examenele nepromovate in cadrul perioadei de stagiu
Erasmus se suslin la FIM/USV, in tinipul sesiunilor de exalrlene aprobate

Sesiuni speciale de examene sc pot organiza in cazul in care studenJii se aflA in situaJia de a
nu putea participa la sesiunilc de examenc aprobate. ca urmare a participirii la stagiul Erasmus.
5.1.6 Studentul Erasmus beneficiazd de o proceduri specifici de reclasiflcare, nediscriminatorie.
El poate sd suslini in anul universitar urmitor eventualele examenc nepromovate ca umare a

5.1.5

participarii la Programul Erasmus.
5.1

Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a putut participa
FIM/USV este cea care se va lua in calcul la stabilirca clasamentului'

.l

la

examene la

5.2 Calculul mediei pentru clasificarea studentului beneficiar al stagiului Erasmus
5.2.1 Pentru studentul beneficiar al unui stagiu de studiu Erasmus cu durata de un semestru
car€ promoveazi toate disciplin€le contractate. oblinAnd minimum 30 de credite. se asigurd
recunoa$terea integral6 a stagiului de studiu, existdnd urmdtoarele variante:
5.2.1.1 Media care se va lua in calcul la stabilirea clasamentului de ierarhizare a studenlilor
lacultdtii este media rezulta6 din notelc oblinute la disciplinele prevezute in planul de
inv[limdnt de Ia FIM din semestrul ulterior sau anterior celui in care a ef'ectuat
mobilitatea Er.asmus. din acelaqi an universitar. dupi caz. Aceasti medie poate detenxina
menjinerea studentului pc pozilia de student Ia inyi{f,mintul cu taxd sau poate determina
trecerea acestuia la inVatemantul finanlat prin granturi de studiu'
5.2.1.2 Dacddore$te. stlldentul va depune la Secretariatul FIM o cerere pentru suslinerea inlr-o
sesiune aprobati sau speciali (pdnd la intocmirea clasamentului facultalii) a unor
examene la alte discipline (fundamentale sau de specialitate) din planul de invdlimdnt
FIM. aferente semestrului in care a electuat mobilitatea. Media care se va lua in calcul la
stabilirea clasamentului de ierarhizarc a studenlilor facultatii este media rezultatd din
notele oblinute la disciplinele prevdzute in planul de invdldmdnt de la FIM din semestrul
ulterior sau anterior celui in care a efectuat mobilitatea Erasmus la care se adauge notele
de la disciplinele sus{inute la cerere din semestrul in care a efectuat mobilitatea. Aceasti
medie poate determina menlinerea studentului pe pozilia de student la invitdmantul cr;
terd sau poate determina trecerea acestuia la invAldmantul finanlat prin grantun de studiu.

5.2.2 pentru studcntul beneficiar al unui stagiu de studiu Erasmus cu durata de un semestru
care nu promoveazi toate disciplinele contractate, oblinAnd mai pulin de 30 de credite,

avAnd una sau mai multe restanle. se asigurd recunoa$terea disciplinelor promovate, existAnd
urmitoarele variante:
5.2.2.1 Dacf, doreEte, studentul va depune la Secretariatul FIM o cerere pentru suslinerea intro sesiune aprobati sau speciali (p6.nl ta intocmirea clasamentului facultllii). a unor
examene la alte discipline (fundamentale sau de spccialitatc) din planul de invaFmant
FIM. aferente semestrului in care a efectuat mobilitatea, astfel incat sd oblind minimum
30 de credite. Media care se va lua in calcul la stabilirea clasamentului de ierarhizare a
in
studenJilor i'aculfi1ii este media rezultatl din notele oblinute la disciplinele prevazute
planul de invaldmant de la FIM din semestrul ulterior sau anterior celui in care a efectuat
mobilitatea Erasmus la care se adaugd notele de la disciplinele suslinute la cerere afcrente
semestrului in care a efectuat mobilitatea. AceastA medie poate determina menllnerea
studentuhli pe pozilia de student la invildmAntul cu taxd sau poate determ'ina trecerea
acestuia la invdlemantul finanlat prin granturi de studiu'
5.2.2.2 Dac6 studentul nu susline nicio restanld pani la intocmirea clasamentului facultalii'
media care sc va lua in calcul la stabilirea clasamentului facultdlii este media rezultati din
disciplinele prevlzute in planul de invllamant de la FIM din semestrul ulterior sau
anterior celui in care a efectuat mobilitatea Erasmus'
Examenele nepromovate la discipline din planul de invaJdmdnt FIM vor putea fi suslinute
in anul universitar urmdtor, astfel incAt studentul sd oblina minimum 30 de credite pentru
semestrul resPectiv.

4ls

de studiu Erasmus cu durata de un an (2
semestre), care promoveazi toate disciplinele contractate, ob{indnd minimum 60 de credite,
se asigurd recunoalterea integrald a stagiului de studiu 9i existd urmitoarele variante:
5.2.3.1 Studentul care in anul in care a beneficiat de stagiu Erasmus era la invdldmintul
qi
Jindnlat prin granturi de studii. rdmdne la invllimdntull nanlat prin granturi de .studii
gi
in anul universitar urmetor, indil'erent de media oblinuti in urma recunoa$terii stagiului
a echivaldrilor.
5.2.3.2 Studentul care in anul in care a beneficiat de stagiu Erasmus era la invdlimAntul cu
taxd, dacd dore$te, poate depune la Secretariatul FIM o cerere pentru suslinerea intr-o
sesiune aprobatd sau speciald (pdnd la intocmirea clasamentului facultalii), a unor
examene la alte discipline (fundamentalc sau de specialitate) din planul de invdlamant
FIM, aferente anului de studiu in care a efectuat mobilitatea.
Media oblinuti din promovarea acestor discipline (indiferent de numdrul lor, dar nu mat
pu{in de doud) va determina pozijia studentului in clasamentul facultilii pentru anul
universitar urmator:
a. dacl media ii permite o clasare mai bun6, studentul va ocupa in clasamentul
facultdlii un loc la invilimdntul.linanlat prin granluri de studii;
dacd
media nu ii permite clasarea menlionati la punctul a, studentul va rdmdne
b.
pe pozilia ocupat5 in anul in care a beneficiat de stagiul Erasmus, respectiv la

5.2.3 Pentru studentul beneficiar al unui stagiu

invalE;mAntul cu taxd;

5.2.4 Pentru studentul beneficiar al unui stagiu de studiu Erasmus cu durata de un an (2

semcstre), care nu promoveazd toate disciplinele contractate (a oblinut mai pulin de 60 de
credite), avdnd una sau mai multe restanle, se asigurd recunoa$terea disciplinelor promovate Ei
existl urmitoarele variante :
5.2.1.1 Dacd doregte, studentul va depune la Secretariatul FIM o cerere pentru sustinerea
intr-o sesiune aprobald sau speoiald (pdnn la intocmirea clasamentului facult[{ii), a unor
examene la alte discipline (fundamentale sau de specialitate) din planul de invd{dmdnt
FIM, aferente anului de studiu in care a efectuat mobilitatea, astf'el incAt sa oblina
minirrum 60 de credite.
Media oblinutd din promovarea acestor discipline (indiferent de numdrul lor, dar nu mai
pulin de doud) va detcrnrina pozi{ia studentului in clasamentul lacultAlii pentru anul
universitar urmalor
a. dach media ii permite o clasare mai bund, studentul va ocupa in clasamentul
facultllii un loc la invalam dnlul .finonlat prin granturi de studii;
b. dacd media nu ii permite clasarea nlentrionate la punctul a, studentul va rimane
pe pozitia ocupati in anul in care a beneficiat de stagiul Erasmus: fie la
invdJdm6ntul at taxd, fte pe tnloc./inanlal prin granturi de sludii;
5.2.4.2 Dacd studentul nu sus{ine nicio restanld p6.nd la intocmirea clasamentului lacultdtii.
media care se va lua in calcul la stabilirca clasamentului facultAlii este media generali din
anul de studiu anterior celui in care a efectuat mobilitatea.
Examenele nepromovate la discipline din planul de invAtdmant FIM vor putea fi suslinute
in anul universitar umtetor, astlel incAt studentul si oblind minimum 60 de credite.

5.2.5 Pentru studentul beneficiar al unui stagiu de plasament Erasmus, media care se va lua
in calcul la stabilirea clasamentului flacultd{ii este media rezultatd din notele oblinute Ia
disciplinelc prev[zute in planul de invelimant de la FIM din anul respectiv de studiu.
Media astl'el oblinutd poate determina menJinerea studentului pe pozilia de student la
invi{imdntul cu taxii san poate determina trecerea acestuia la invillmdntul finanlat prin granturi
de studiu.

intocmirea documentelor gcolare pentru evidcnfierea rezultatelor obiinute la examencle
solicitate a fi sustinute de citre studentul beneficiar al stagiului Erasmus
5.3.1 Notele obtinute la examenele aferente unui an/semestru de studiu, solicitate de student a fi
sustinute se inscriu in Cataloagele de note ale FIM;
5.3.2 inainte de stabilirea clasamentului de ierarhizare a studen{ilor facultilii, se intocmeste pentru
fiecare student beneficiar al unei mobilitiJi Erasmus Centralizatorul de note pentru clasificarea
studentului beneficiar al unui stagiu Erasmus, in anul universitar uLterior celui in tare a
participat la stagiul Erasmus. numit in continuare Centralizator de note (fbrmularul
PO.0t.FIN{-F02);
5.3.3 Centralizatorul de notc cuprinde notele oblinute de studentul beneflciar al unui stagiu
Erasmus la disciplincle solicitate a fi sustinute, prin cercre, Ia care se adaugd notele oblinute la
alte discipline din planul de inva{amint FIM (conform cataloagelor), pentru anul de studiu
curent. dupi caz;
5.3.4 Media finald care va determina pozilia studentului in clasamentul lacultalii pentru anul
universitar urmitor sc calculeazd ca medie ponderati a notelor oblinute la examenele solicitate
prin cerere de cdtre student a fi suslinute din planul de invdlimdnt FIM, aferente
anului/semestrului de studiu in care a efectuat mobilitatea, la care se adaugS, dupd caz, notele
ob{inute la alte discipline din planul de invd{imdnt FIM (conform cataloagelor), pentru anul de

5.3

studiu curent.

studentului in clasamentul facultdlii pentru anul
universitar umitor se evidentiazi in Centralizatorul de note.

5.3.5 Media finald care va determina pozilia

6. RESPONSABILITATI

6.1

Studentul beneficiar al stagiului Ertsmus are urmdtoarele responsabilitdli gi competcn{e:
a) Depune la secretariatul lacultAlii, in perioada stabiliti de conducerea facultdlii, cererea
pentru susJinerea unor examcne af'erente semestrului/anului in care a beneficiat de
mobilitate Erasmus (fonr"rularul PO.0l.FIM-F01,

6.2 Prodecanul Faculti{ii cu relafii internafionale are urmltoarele responsabilitili qi
competente:

a)

b)

Avizeazl cererile studenlilor beneficiari

ai

stagiului Brasmus pentru

sustinerea
examenelor aferente semestrului/anului in care au bencficiat de mobilitate Erasmus;
Avizeaza Centralizatorul de note (formularul PO.0l.FlN{-F02).

6.3

Decanul FacultiJii are urmitoarele responsabilitdli $i competenje:
a) Aprobi cererile studen{ilor beneficiari ai stagiului Erasmus pentru suslinerea
examenelor aferente semestrului/anului in care au beneficiat de mobilitate Erasmus;
b) Aprobd Centralizatorul de note (formularul PO.0l 'FIM-F02);

6.4

Secretariatul faculti(ii are urmdtoarele responsabilitdli $i competentre:
a) Multiplicn formularele de cerere tip pentru suslinerea unor examene aferente
semestrului/anului in care studentul a beneficiat de mobiliate (formulrul PO.0l 'FIM-FOl);
b) Prelucreaz[ cererile tip depuse de studenti pentru suslinerea examenelor aferente
semeshului/anului in care au beneficiat de mobilitate;
c) Rlspunde de transmiterea cererilor studen{ilor cdtre prodecanul cu rela{ii internalionale

d)
e)

f)

(pentru avizare) qi cdtre decanul facultatrii (pentru aprobare);
intocme;te Centralizatorul de note (formularul PO.0l.FIM-F02);
Rispunde de transmiterea cataloagelor de note cdtre titularii de disciplind, pentm notare,
Arhiveazd documentele referitoare la clasiflcarea studenlilor beneficiari ai mobilitn{ilor
de studiu sau de plasament, in anul universitar ulterior celui in care au participat la
stasiul Erasmus:

7.

DISPOZITII FINALE

1.lPrczenta proceduri are avizul favorabil

al Consiliului Facultd{ii de Inginerie Mecanicd,

Mecatronicd gi Management din data de 2-05.2012.
7.2 Aprobarea prezentei proceduri gi a modificirilor ulterioare este de competenla Senatului USV,
cu avizele favorabile ale Consiliului facultafi qi ale Prorectoratului cu Relalii intemalionale.
7.3 Revizuirea prezentei proceduri in vederea actualizdrii permanente este de competenla
Consiliului Facultdlii, la propunerea Coordonatorului Erasmus al facultdlii. Dupd revizuire,
urmeazd aceeaqi procedurd de aprobare.
7.4 Prezenta procedurd intrd in vigoare din momentul aprobdrii in Senatul USV.
7.5 Prezenla procedurd este parte integrantd a Procedurii Recunoasterea stagiilor in striiindtate,
efectuate fn programul Erasmus, elaboratd la nivelul Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din
Suceava.

8.

ANEXE

Lista anexelor care insolesc aceastA procedurd este redati dupa cum urmeaza:

Anexa

1

Anexa 2

Denumire
Cerere student Erasmus pentru suslinere exatnene nepromovate
Centralizator de note pentru clasificarea studenfului beneficiar al
unui stagiu Erasmus in anul universitar ulterior celui in care a
participat la stagiul Erasmus

Cod
PO.01.FIM-F01

PO.01.FIM-F02

COORDONATOR ERASMUS,

DECAN,

. ...^^
i
||le rvruDL A
rro t. unlv.or.lng. -r.

,

7le

4\
r.4
'\
,'. L u'\-'-\---' c--*-'

PO.0l.FIM-F01

Ancxa I

LINIVERS]TATEA,.STEFAN CEL MARE" SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, MECATRONICA

$T

VENECEIAEN'L

APROBAT,
DECAN

Domnule Decan,

Subsemnatul

/

Subsemnata,

student / studentd la programul de

studii

.......... in anul ..........,

anul universitar

beneficiar/d alla unei mobilitili Erasmus in semestrul ....., anul univ.

.

..

"",

...... " "

,

cu durata de

la

..

vi

rog si-rni aprobali susjinerea umitoarelor examene aferente planului de invdldmdnt FIM penhu

..

....

.. . .. ...

anul de studiu............, anul
1.

universitar

semestrul

......:

.....................

.....................
3. .....................
2.

.:...........

in sesiunea de examene

{se va nlenlion!:

perioada de sesiune de.ja aprobatd sau perioada pentru o sesiune special6 (pdni la intocmirea clasamentului facultatii)l

SEMNATURA STUDENT,

Data:

AVIZAT,
PRODECAN CU RELATII INTERNATIONALE

8ls

PO.01.FIM-F02

Anexa 2

UNIVERSITATEA .,$TEFAN CEL MARI]'' SIJCEAVA
I'ACUI.TA I EA DE INGTNFRII: MECANICA. MI:CATRO\I('A SI MANAGEMINT
NUMELE SI PRENUMELE S]'UDIINTULUI: ...............
ANUL $I PROGRAMUL DE STUDIU : ...................
BENEFICIAR AL STAGIULUI ERASMUS:

APROBAT,
DECAN

CENTRALIZATORDE NOTE
pentru clasificarea studentului beneficiar al unui stagiu Erasmus
in anul universitar ulterior celui in care au participat la stagiul Erasmus
Discipline solicitate a fi suslinute de student, prin cerere:
Nr.

Forma de

Denumirea disciplinei

veriti care

Numir

de

credite

Nota finali
oblinuU

1.

2.
3.

La aceste discipline se adaugi notele oblinute la urmdtoarele discipline din planul de invdJdmint
FIM (conform cataloagelor), pentru anul universitar curent, anul de studiu ...., scmestrul ....
Nr.

Forma de
verificare

Denumirea disciplinei

ot

Numlr

de

credite

:

Nota

finali

obtrinutA

1.

2.
3.

SECRETAR SEF FACULTATE.

MEDIA FINALA PONDERATA
MEDIA FINALA (calculatd
student a

fi

(in lit€r€ si cifre):

.............

ca medie ponderati a notelor oblinute la examenele solicitate de cdtre

sus{inute, la care s-au addugat, dupl caz, notele oblinute la disciplinele din planul de

invdjdmdnt FIM) va determina pozi{ia studentului in clasamentul studenJilor

anul universitar urmitor

AVIZA'I,
PRODECAN CU RELATII INTERNAT]ONALE

e/e

facultlfii pentru

