
 
Către  
 Rectoratul UPT 
 În atenţia domnului Prorector Prof.dr.ing. Mircea POPA 
 
Vă transmitem “Procedura de reclasificare a studenţilor Erasmus în anul următor participării la 
mobilitate”. 
 
 

Procedura de reclasificare a studenţilor Erasmus 
în anul următor participării la mobilitate 

în Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 
 

1. Perioada derulării acţiunii: luna septembrie a anului universitar următor revenirii din 
mobilitate a studentului. 
 
2. Depunerea la secretariatul facultăţii a unui dosar care să conţină următoarele 
documente: 
 - cerere de solicitare a echivalării studiilor; 
 - copie după Learning/Training Agreement; 
 - copie după Transcript of Records/Work. 
 
3. Proceduri specifice: 
 - analiza în Biroul Consiliului Facultăţii (BCF) a dosarului, cu consultarea 
coordonatorului acordului Erasmus în cauză; 
 - Elaborarea deciziei BCF privind aprobarea sau neaprobarea echivalării propuse: 
 - Întocmirea şi aprobarea Procesului Verbal de echivalare; 
 - Descărcarea notelor echivalate în Registrul matricol şi în Programul de gestiune a 
şcolarităţii; 
 - Eliberarea foii matricole parţiale în vederea informării studentului despre situaţia 
şcolară rezultată în urma echivalării: 
 - În cazul în care studentul nu a promovat toate disciplinele prevăzute în acordul de 
studii/formare aferent mobilităţii erasmus, acesta îşi poate susţine examenele nepromovate în 
cadrul sesiunilor aprobate la nivelul universităţii. Şi disciplinele care nu fac obiectul acordului 
Erasmus pot fi susţinute în respectivele sesiuni; 
 - Media care se va calcula este cea rezultată din notele obţinute în urma echivalării, plus 
eventual notele obţinute la examenele susţinute la facultatea de origine (cele nepromovate din 
acordul Erasmus sau/şi cele care nu fac obiectul acordului de mobilitate); 

- Analiza şi stabilirea regimului financiar al studenţilor în BCF. 
 

4. Modul de finalizare: 
- emiterea de către BCF a deciziei privind reclasificarea studentului. 
 

5. Menţiuni speciale: 
 - În cazul în care studentul care a beneficiat de o mobilitate Erasmus nu solicită 
echivalarea notelor, statutul lui se va stabili în funcţie de situaţia/notele obţinute înainte de 
efectuarea mobilităţii Erasmus. 
 
Decan,        Secretar Şef Facultate, 
Prof.dr.ing. Monica IZVERCIANU   Ing. Mihaela TODORUŢ 
 


