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1. SCOPUL METODOLOGIEI
Metodologia stabileşte modul în care se realizează recunoaşterea parţială a studiilor
absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării
studiilor în învăţământul superior la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă
medicală generală la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.
2. DOMENIU DE APLICARE
Metodologia este utilizată în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de
Sănătate și Dezvoltare Umană, pentru programul de studiu Asistență Medicală Generală.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.

Legea nr. 1 / 2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările
ulterioare.

3.2.

Ordinului Ministrului Educației nr. 4046/2018 privind aprobarea Metodologieicadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare
postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul
superior medical, la programele de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală
generală.

4. CONŢINUT
4.1.

ADMITEREA

Art.1 Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, pot continua
studiile în învăţământul superior medical, la programul de studii universitare de licenţă
Asistenţă medicală generală, după promovarea examenului de admitere şi
înmatricularea la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală
generală din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de
Educație Fizică și Sport, Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană.
Art.2 Admiterea absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, la
programul de studii universitare de licenţă Asistență medicală generală, se realizează
în aceleaşi condiţii şi în acelaşi timp cu ceilalţi candidaţi, cu respectarea prevederilor
metodologiei de admitere proprii a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de Sănătate și Dezvoltare
Umană.
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4.2.
RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR
Art.3

(1) Recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu
diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior
medical la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală generală, se
poate realiza numai la solicitarea scrisă a acestora, prin completarea cererii prevăzute
în Anexa 1 la prezenta metodologie.
(2) Cererea se depune până la începutul anului universitar la secretariatul facultății şi
trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
a)

diploma de absolvire a studiilor postliceale în original sau copie legalizată;

b)

foaia matricolă a studiilor postliceale în original sau copie legalizată;

c)

fișele disciplinelor aferente studiilor postliceale pentru care se solicită echivalarea
în copie „conform cu originalul", însoțite de semnătura și ștampila instituției de
învățământ absolvite. Documentele trebuie

să

conțină

o

dovadă a

autenticității;
d)

planul de învățământ aferent studiilor postliceale în copie „conform cu
originalul", însoțit de semnătura și ștampila instituției de învățământ absolvite.
Documentele trebuie să conțină o dovadă a autenticității;

e)

documente justificative privind efectuarea stagiului de practică, prevăzute la
Articolul 4, alineatul (5), punctul a.

Art.4 (1) La solicitarea scrisă a absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de
bacalaureat, înmatriculați la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă
medicală generală, ca urmare a promovării concursului de admitere, comisia de
recunoaștere parțială a studiilor poate echivala parţial studiile şi stagiile de practică
efectuate în cadrul şcolilor sanitare postliceale, exceptând lucrările practice la celelalte
discipline din planul de învăţământ. Comisia de recunoaştere parţială a studiilor poate
emite un aviz favorabil, dacă sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere.
(2) Avizul favorabil, menţionat la Articolul 4, alin. (1), se acordă pentru fiecare
disciplină sau modul studiat în cadrul şcolilor sanitare postliceale numai dacă
disciplinele sau modulele din planul de învăţământ al acestora coincid în proporţie de
cel puţin 70% cu fişa de disciplină pentru care se solicită recunoaşterea parţială,
inclusă în planul de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă
Asistenţă medicală generală. Studentul care a obţinut avizul favorabil al comisiei de
recunoaştere parţială a studiilor va susţine evaluarea sumativă de tip examen la
disciplina la care solicită echivalarea şi lucrările practice aferente fişei disciplinei, în
4
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acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii cu ceilalţi studenţi, respectând prevederile

metodologiei de examinare, aprobată de către senatul universitar.
(3) Procentul menţionat la Articolul 4, alin. (2) se stabileşte luând în considerare
curriculumul studiat la nivel postliceal pentru fiecare disciplină, respectiv modul, în
termeni de durată, unităţi de competenţă, competenţe şi conţinuturi.
(4) Prin recunoaşterea stagiilor de practică efectuate în cadrul şcolilor sanitare
postliceale se înţelege echivalarea acestora cu stagiile clinice şi practica de specialitate
anuală, exceptând lucrările practice la disciplinele de studiu din planul de învăţământ.
(5) Avizul favorabil pentru recunoaşterea stagiilor de practică se acordă dacă se
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) stagiile de practică sunt dovedite cu următoarele documente justificative: plan de
învăţământ şi fișe ale disciplinelor; convenții de colaborare, contracte sau alte
documente încheiate între şcoala postliceală şi unitățile - baze de practică;
adeverinţă de la locul unde s-a efectuat practica, în care vor fi precizate locul și
perioada desfășurării practicii, modul de organizare și îndrumare, responsabilii din
partea instituției de învățământ și ai bazei de practică.
Pentru practica de specialitate, fișa disciplinei trebuie să precizeze obiectivele,
tematica, tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor, sarcinile
studentului, formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării.
b) recunoaşterea parţială a stagiilor de practică este posibilă doar pentru studenţii care
au efectuat stagiile de practică de specialitate în cadrul şcolii postliceale în ultimii
5 ani, anterior susţinerii examenului de admitere la programul de studiu Asistenţă
Medicală Generală.
4.3. STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE RECUNOAȘTERE PARȚIALĂ
A STUDIILOR
Art.5 Comisia de recunoaștere parțială a studiilor se constituie la nivelul Facultăţii de
Educație Fizică și Sport, este avizată de către Consiliul de Administrație, este aprobată
de către Senatul Universitar și este numită prin decizie a Rectorului.
Comisia desemnată pentru o perioadă de 4 ani este formată din 4 cadre didactice cu
expertiză, dintre care unul este coordonatorul programului de studii, doi membri sunt
cadre didactice care predau la programul de studii respectiv și un secretar. În cadrul
comisiei secretarul nu participă la luarea hotărârilor.
Art.6 Comisia are următoarele atribuții:
a) evaluarea dosarelor;
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c) comunicarea către solicitant, prin e-mail, a actelor care nu au fost depuse, dacă
dosarul este incomplet. Completarea dosarului se face în maxim 15 zile de la data
înregistrării acestuia. Necompletarea în termen atrage de la sine respingerea
dosarului.
d) comunicarea către solicitant a rezultatului evaluării, în scris, cu ridicarea
răspunsului de către solicitant, personal, de la secretariatul facultății.
4.4. ETAPELE PROCESULUI DE RECUNOAȘTERE PARȚIALĂ A STUDIILOR
Art.7 (1) Dosarul de recunoaștere parțială a studiilor se înregistrează de către solicitant la
secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de Sănătate și
Dezvoltare Umană, din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, până la
începerea anului universitar.
(2) Dosarul va conține o cerere completată conform modelului din Anexa 1, declarație
privind acordul de prelucrarea a datelor personale conform Regulamentului (UE)
2016/679, precum și documentele justificative solicitate.
Art.8 Recunoaşterea parţială a studiilor postliceale sanitare se realizează într-o singură
etapă, în perioada dintre confirmarea locului de către studentul admis, ca urmare a
promovării concursului de admitere şi începerea anului universitar, conform
prevederilor legale.
Art.9 Comisia va înainta conducerii facultății un raport pentru fiecare solicitant.
Art.10 Facultatea comunică solicitantului decizia finală în scris, cu ridicarea răspunsului de
către solicitant, personal, de la secretariatul facultății.
4.5. ALTE INFORMAȚII
Art.11 (1) Solicitantul își asumă corectitudinea adresei de e-mail declarate.
(2) Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care
solicitantul nu urmărește corespondența electronică primită sau nu dă curs
solicitărilor.
Art.12 (1) Soluţionarea cererilor de recunoaștere parţială a studiilor postliceale sanitare se
face în maxim 30 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.
(2) Termenul de soluționare se poate prelungi în situația în care este necesară
verificarea autenticității documentelor, fără a se depăși data de începere a anului
universitar.
Art.13 După înmatricularea solicitantului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
devin incidente reglementările interne privitoare la statutul studenților.
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5. RESPONSABILITĂŢI
5.1.

Comisia de recunoaștere parțială a studiilor postliceale sanitare are următoarele
responsabilități și competențe:
(1) evaluarea dosarelor;
(2) recunoașterea parțială a studiilor;
(3) comunicarea către solicitant, prin e-mail, a actelor care nu au fost depuse, dacă
dosarul este incomplet. Completarea dosarului se face în maxim 15 zile de la data
înregistrării acestuia. Necompletarea în termen atrage de la sine respingerea
dosarului.
(4) comunicarea către solicitant a rezultatului evaluării, în scris;
(5) înaintează către conducea facultății un raport pentru fiecare solicitant.

5.2. Secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport are următoarele responsabilități:
(1) înregistrează dosarul de recunoaștere parțială a studiilor postliceale sanitare depus
de student la secretariatul facultății;
(2) predă către solicitant răspunsul rezultatului evaluării comisiei.
6. DISPOZIŢII FINALE
6.1 Aprobarea modificării prezentei metodologii este de competenţa Senatului USV.
6.2 Prezenta metodologie intră în vigoare din momentul aprobării în Senatului USV.
6.3 Verificarea modului în care se aplică prezenta metodologie se realizează de Decanul
FEFS.
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7. ANEXE

ANEXA 1
CERERE-TIP pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare
postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul
superior medical, la programele de studii universitare de licenţă „Asistenţă medicală
generală”.
CERERE
Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Preşedinte al Comisiei de recunoaştere parţială a studiilor,
Subsemnatul/Subsemnata,

……………………………………………,

posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ....... nr. ..................., domiciliat/ă în
...................................., în calitate

de

absolvent/ă

al/a

şcolii

sanitare

postliceale........................................, posesor/posesoare al/a certificatului de calificare seria
....... nr. .............. şi posesor/posesoare al/a diplomei de bacalaureat nr. ................ seria
....................., vă rog să îmi aprobaţi cererea de recunoaştere parţială a studiilor postliceale, în
vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical la programul de studii
universitare de licenţă „Asistenţă medicală generală”, din cadrul Universităţii „Ștefan cel
Mare” din Suceava.
Menţionez că această cerere este înaintată în urma promovării concursului de admitere
la

programul

de

studii

universitare

de

licenţă

„Asistenţă

medicală

generală”,

sesiunea........................., organizat şi desfăşurat de către Facultatea de Educație Fizică și
Sport, Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană din cadrul Universităţii „Ștefan cel
Mare” din Suceava.
Anexez acestei cereri documentele solicitate în metodologia de recunoaştere parţială a
studiilor postliceale.
Vă mulţumesc,
Semnătura

Data,

.........................
Către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
În atenţia domnului Rector şi a Comisiei de recunoaştere parţială a studiilor

8

