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Universitatea Politehnica Timișoara 

Instrucțiune privind mobilitatea academică definitivă a studenților care provin din 
instituții de învățământ superior recunoscute în Ucraina  

- Anii universitari 2021-2022 și 2022-2023 –

I. Dispoziții generale
Art. 1. Prezenta instrucțiune are ca temei legal următoarele prevederi legale și instituționale: 

- Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale;
- Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute

în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997;
- Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a

studenților, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a

cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, cu modificările și completările

ulterioare;
- Ordinul nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii

efectuate în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite

transferabile, , cu modificările și completările ulterioare;
- Carta UPT, actualizată 2014;

II. Domeniu de aplicare
Art. 2. Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara, în anii universitari

2021-2022 şi 2022-2023, pentru cetățenii din țările terţe ale Uniunii Europene, care provin din instituţiile 
de învăţământ superior recunoscute în Ucraina, pentru cele trei cicluri de studii universitare: licență, 
master, doctorat. 

III. Conținutul instrucțiunii
Art. 3. În anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023, mobilitatea academică pentru cetăţenii din

ţările terţe ale Uniunii Europene, care provin din instituţiile de învăţământ superior recunoscute în 
Ucraina, se realizează ca urmare a demersului studentului, cu acordul Universității Politehnica Timișoara. 

Art. 4. 
Studenții care provin din instituţiile de învăţământ superior recunoscute în Ucraina depun cererea 

de mobilitate definitivă (Anexa nr. 1) în atenția CRID-UPT, într-una dintre următoarele modalități: 
- Online la adresa incoming@upt.ro ;
- Personal la registratura Universității Politehnica Timișoara Piața Victoriei, nr. 2, Timișoara, 300006;
- Prin poștă la adresa Universității Politehnica Timișoara Piața Victoriei, nr. 2, Timișoara, 300006.

Aceasta va fi însoțită de o dovadă a înmatriculării într-una din instituțiile de învățământ superior 
recunoscute în Ucraina (ex. permis de ședere care atestă calitatea de student, carnet de student – format 

Anexă la HBS nr.1/07.03.2022

mailto:incoming@upt.ro
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fizic sau electronic, foaie matricolă, alte documente). 
 În situația în care studentul/studentul doctorand nu poate dovedi studiile parcurse prin 

documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o anterior în Ucraina, 
acesta va transmite universității, odată cu cererea de mobilitate definitivă și o declarație pe proprie 
răspundere (Anexa nr. 2a și 2b) în care va prezenta nivelul studiilor urmate, respective se va angaja că va 
prezenta aceste documente în perioada următoare. Pe baza unor criteriilor proprii şi cu respectarea 
bunelor practici internaţionale, Universitatea Politehnica Timișoara va evalua rezultatele învăţării, 
competenţele şi abilităţile şi va decide cu privire la recunoaşterea şi acordarea creditelor de studiu 
transferabile. 

Studentul/studentul doctorand aflat în situația menționată la alin. (2) va prezenta Universității 
Politehnica Timișoara, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii 
la care a fost înmatriculat. 

Art. 5.  
Analiza și soluționarea cererilor privind mobilitatea academică se realizează sub coordonarea 

Centrului de Resurse pentru Informare şi Documentare (CRID) al Universității Politehnica Timișoara, în 
colaborare cu comisiile numite la nivelul fiecărei facultăți de către Biroul Consiliului Facultății. Fiecare 
comisie va fi formată din 3 cadre didactice cu expertiză specifică în domeniu. 

Art. 6 
La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, aprobarea 

cererii de mobilitate este condiţionată de dovada deținerii cunoştinţelor necesare de limba română. 
Dovada deținerii cunoştinţelor necesare de limba română se face cu certificate sau atestate de 

competenţă  lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul 
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie 
românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 
 În situațiile în care studentul/studentul doctorand nu deține vreun document pentru a proba 
cunoştinţele necesare de limba română, acesta va susține anterior evaluării dosarului de mobilitate un 
test organizat de Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul UPT. Dacă în urma testării se constată 
că studentul/studentul doctorand nu deține cunoştinţele necesare de limba română, acesta va fi îndrumat 
să se înscrie la anul pregătitor de limba română în cadrul instituțiilor de învățământ superior autorizate 
să organizeze anul pregătitor de limba română, cererea de mobilitate fiind respinsă fără a se proceda la o 
analiză pe fond a acesteia. 
 Art. 7 

La programele de studii în care procesul de învățământ se desfășoară în limbi străine, aprobarea 
cererii de mobilitate este condiţionată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice susținut la nivel 
internațional, de tip TOEFL, Cambridge, IELTS sau echivalent.  

În situațiile în care studentul/studentul doctorand nu deține vreun document pentru a proba 
cunoştinţele necesare, acesta va susține un test de competență lingvistică organizat de Facultatea de 
Științe ale Comunicării din cadrul UPT. 
 Art. 8 

În cazurile în care testarea se face de Facultatea de Științe ale Comunicării, aceasta va emite o 
adeverință care certifică sau nu deținerea de student a competențelor lingvistice. Adeverința se comunică  
CRID-UPT și este valabilă exclusiv în Universitatea Politehnica Timișoara, în cadrul procedurii de mobilitate 
academică.  
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 Art. 9 
 Cererile formulate de studenții aflați în situația prevăzută de art. 4 (1) și care îndeplinesc cerințele 
de la art. 6 sau art. 7 din prezenta instrucțiune se analizează de comisiile desemnate la nivelul fiecărei 
facultăți, care vor emite un proces verbal de analiză – Anexa 3a, care va conține și propunerile comisiei. 

În vederea recunoașterii şi acordării creditelor de studiu transferabile pentru studenții aflați în 
situația prevăzută de art. 4 (2) și care îndeplinesc cerințele de la art. 6 sau art. 7 din prezenta instrucțiune, 
la nivelul fiecărui domeniu și program de studii din cadrul fiecărei facultăți din UPT studenții vor susține 
o probă de evaluare a rezultatelor învăţării, competenţelor şi abilităţilor, sub forma unui interviu/testări 
orale/scrise sau prin combinarea celor trei metode recomandate.  

Probele vor fi organizate în concordanță cu declarația studentului completată conform Anexei nr. 
2a, astfel încât să se stabilească: 

- Nivelul cunoștințelor, competențelor și abilităților; 
- Compatibilitatea/complementaritatea domeniului și a programului de studii pentru care 

studentul optează cu rezultatele învăţării corespunzătoare programului din ţara de origine; 
- Dacă rezultatele învăţării atinse şi evaluate satisfac cerinţele programului pentru care 

studentul a optat; 
- Orice alte criterii stabilite la nivelul facultății în funcție de .... 

Art. 10 
În urma rezultatelor testărilor susținute conform art. 9 (2) și în concordanță cu declarația 

studentului, comisia desemnată de la nivelul facultății va emite un proces verbal (Anexa 3b), care va 
conține și propunerile comisiei. CRID-UPT care va formula o propunere către conducerea Universității 
Politehnica Timișoara privind mobilitatea academică definitivă a studenților, pornind de la dosarul de 
mobilitate și propunerile comisiilor stabilite la nivelul facultăților. 

Procesul verbal emis este valabil exclusiv la nivelul Universității Politehnica Timișoara pentru 
programul de studii pentru care a aplicat studentul și sub condiția îndeplinirii de către student a obligației 
prevăzute la art. 4, alin. 3 din prezenta instrucțiune. 
 Art. 11 
 Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 10 zile lucrătoare de la data 
depunerii dosarului complet/a cererii.  

Rezultatele evaluărilor și propunerile de admitere/respingere a cererilor de mobilitate se 
comunică studentului în termen de maxim 2 zile de la emitere. 

Contestaţiile la deciziile emise pot fi depuse la secretarul-şef al universităţii în termen de maximum 
3 zile lucrătoare de la data primirii de către student a rezultatului și se soluționează în termen de 3 zile 
lucrătoare de la depunerea contestației de comisia de contestaţii, formată din 3 cadre didactice de 
specialitate. Decizia comisiei de contestații este definitivă în procedura administrativă. 
 Art. 12 
 În vederea emiterii Scrisorilor de acceptare la studii, universitatea va transmite către Direcția 
Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene următoarele documente: 

- dosarele de candidatură ale fiecărui student/ student doctorand admis, în conformitate cu 
prevederile Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu 
anul şcolar/universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru solicitanții 
care nu dețin documente de studii, dosarul va conține: copii ale documentelor de identitate, 
rezultatele evaluării realizate de universitate, propunerea universității de înmatriculare la 
programul de studii și respectiv limba de predare, precum și declarația pe proprie răspundere 
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privind asumarea obligației precizate la art. 3, alin. (3) din Anexa OME 5140/2019 cu 
modificările și completările ulterioare.  

- Macheta utilizată pentru studenții străini. 
- Pentru toți candidații, universitatea va preciza modalitate de finanțare propusă: cu taxă sau 

finanțare de la bugetul de stat, conform art. 10, alin. (3) și (4) din Anexa OME 5140/2019 cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
IV. Dispoziții finale 

Art. 13. Mobilitatea academică definitivă a studenţilor menţionaţi se realizează cu taxă, conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în 
valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia 
Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010. 

În anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023, prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii, 
cetăţeni ai Ucrainei, pot beneficia de finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse, prin Ministerul 
Educaţiei şi, respectiv, instituţiile de învăţământ superior, conform art. 224 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 14. Prezenta instrucțiune se completează cu reglementările instituționale și legale aplicabile.  

Art. 15. Instrucțiunea a fost aprobată de Biroul Senatului Universității Politehnica Timișoara în 
data de 07.03.2022.  
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Anexa 1 
 

         Nr. Ref…………….. 
MINISTERUL EDUCATIEI  
MINISTRY OF EDUCATION  
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION  
 
DIRECTIA GENERALA RELATII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE 
GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES 
 
28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street,010168 Bucharest 
Tel. (+4021) 4056200; 4056300 
 
 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 
APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES 
DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES 

( Se completeaza cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ à completer en majuscules) 
 
 
1. 
NUMELE_______________________________________________PRENUMELE__________________________________________________________ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 
 
 
2. NUMELE PURTATE 
ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS) 
 
 
3. LOCUL SI DATA NASTERII  Tara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LIEU)                                               (DATE/DATE)      Z        Z         L         L        A        A         A        A 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        Y         Y        
Y ) 
 
 
4. PRENUMELE 
PARINTILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 
 
5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                 F  
 
 
6. STAREA CIVILA :                                    CASATORIT(A)                   NECASATORIT(A)                       DIVORTAT (A)                    VADUV(A) 
      (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)                            (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     
(WIDOWER)/VEUV(VEUFE)) 
 
 
7. CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE_________________________________CETATENII 
ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 
 
 
8. DOCUMENT DE CALATORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ 
NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SERIE)                                                         (NO/NO) 
 
 
ELIBERAT DE TARA:__________________________ LA DATA                                                                                      
VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALADITY/EXPIRANT LE) 
 
 
9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : TARA _______________________________ 
LOCALITATEA_________________________________________ 
(PERMANENT RESICENCE/DOMICILE             (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 
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PERMANENT ACTUEL) 
 
 
10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE 
MUNCA____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 
 
 
11. The  complete address where the Letter of Acceptance can be sent to you / L`adresse complète où on peut envoyer la Lettre  
 
d`acceptation______________________________________________________________________________________________________
___ 
 
12. Email/ Adresse électronique: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
13. MOTIVATIA DEPLASARII IN ROMANIA ( PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)   
 STUDII (STUDIES / ÉTUDES) 

 
 
I. Previous education/ Études précédent ( Fill in all columns which are applicable to you/ Remplir toutes les 

colonnes qui vous concernent) 
Certificate 
issued/ 
Certificat 
reçu 

Country/ 
Pays 

Name of the 
School/University 
 
Nom du 
Lycée/université 

Year of 
admission 
 
Année 
d’admission 

Year of 
graduation  
 
Année d̕ 
obtention 
du 
diplôme 

I have the study documents 
Original Copy 

YES / 
OUI 

NO / 
NON* 

YES / 
OUI 

NO / 
NON* 

         
         
         

* I undertake to present the diplomas that allowed me access to university studies in Ukraine before completing my 
studies in Romania. 
Je m'engage à présenter les diplômes qui m'ont permis d'accéder aux études universitaires en Ukraine avant de 
terminer mes études en Roumanie. 
 
 

II. Studies started in Ukraine / Etudes commencées en Ukraine 
Studies started 

in Ukraine  
 

Etudes 
commencées en 

Ukraine 

Branch 
/Speciality 
 
Domaine 
/Spécialité 

The name of the 
Ukrainian University 
 
Le nom de l’Université 
Ukrainienne 

Year of 
admission/ 
 
 
Année 
d’admission 

Current year of 
study 
 
Année d'étude 
en cours 

Language of 
instruction 
 
Langue 
d’enseignement 

Secondary, in 
the grade 
Pré-
universitaire, 
classe 

     

Undergraduate 
Universitaire 

     

Master 
 

     

Postgraduate 
medical 
education/ 
Etudes médicale 
postuniversitaire 
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Ph.D. 
Doctorat 

     

 
 

III. Studies applied in Romania / Option d’études en Roumanie 
 

Studies applied in 
Romania 

 
Option d’études en 

Roumanie 

Branch 
/Speciality 
 
Domaine 
/Spécialité 

Year of study for 
which I apply  
 
Année d'études pour 
laquelle je sollicite 
l’inscription  

High School/ 
University 
 
Lycée / Université 

Language of 
instruction 
 
Langue 
d’enseignement 

Secondary, in the grade 
Pré-universitaire, classe 

    

Undergraduate 
Universitaire 

    

Master 
 

    

Postgraduate medical 
education/ 
Etudes médicale 
postuniversitaire 

    

Ph.D. 
Doctorat 

    

 
 
 
 

IV. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) 
                       Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 
 

Language 
Langue 

Writing 
Écrit 

Speaking 
Parlée 

Institution that issued the certificate 
Institution qui a émis le certificat 

    
    
    

 
IV. Statement of the applicant / Déclaration du solliciteur 

I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well as 
those for social life. / Je suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles 
et des universités, ainsi que les règles de cohabitation sociale. 

I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be payed, in free currency, in 
advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses. / J’ai pris note que la 
valeur des taxes d’études peut être changée pendant l’année d’études et qu’il faut les payer, en devise étrangère, 9 mois en avance 
pour les cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels.  

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et j’accepte que toute information 
incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification. 
 
V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread language) 
     Annexes (photocopies et traductions légalisées des documents, dans une langue de circulation internationale) 
1. The certificate of studies / Les certificats des études 
2. The birth certificate / L’acte de naissance 
3. Passport / Passeport 
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4. Documents certifying the quality of student in Ukraine: residence permit for studies, student card, other equivalent documents 
/ documents attestant de la qualité d'étudiant en Ukraine : permis de séjour pour études, carte d'étudiant, autres documents 
équivalents 
5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and  for those 
wishing to continue studies begun in other countries / La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour les 
solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays. 
 
 
Date ______________________________                 Signature  

________________________________ 
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Anexa 2A 
CERERE DE MOBILITATE DEFINITIVĂ 

Către,  
 
Universitatea Politehnica Timișoara, 
 
Subsemnatul(a), ..............................., cetățean ....., identificat/ă cu ..........,  
student(ă)/student(ă) doctorand în anul universitar ….............. în cadrul Universităţii 
........................................, Facultatea/Şcoala doctorală ......................., programul de 
studii/domeniul de studii ..........................., organizat la forma de învăţământ (IF/IFR/ID), anul 
de studii ................, forma de finanţare (buget/taxă), prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba 
mobilitatea ca student(ă)/student(ă) doctorand în anul universitar …………....... la Universitatea 
Politehnica Timișoara, Facultatea ................., programul de studii/domeniul de studii 
...................….., organizat la forma de învăţământ (IF/IFR/ID), anul de studii ................, forma 
de finanţare (buget/taxă). 
Solicit această mobilitate din următoarele motive: ..................................................... 

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

...................................................................... 
Declar pe propria răspundere că: 

- Sunt absolvent al liceu/facultate/masterat 
- Limbi străine studiate: _____ 
- Cunosc/nu cunosc limba română. Estimare nivel scris și vorbit1______ 
- Sunt student al universității ____________________, facultatea_________________, 

înmatriculat în anul ______ licență/masterat/doctorat. 
- Situația mea școlară este următoarea: 

o Discipline urmate și note/calificative obținute: 
 An I:.... 
 An II: ... 
 ..... 

În cazul admiterii prezentei cereri de mobilitate, sub sancțiunea revocării actelor administrative emise 
de Universitatea Politehnica Timișoara privind recunoașterea studiilor urmate până la data de _______ 
la universitatea_______________ facultatea_____________________ și interzicerea susținerii 
examenului de licență/diplomă/tezei de doctorat, mă oblig să prezint Universității Politehnica 
Timișoara, înainte de finalizarea studiilor, diplomele și celelalte documente care mi-au permis accesul 
în ciclul de studii la care am fost înmatriculat. 
 
Anexez prezentei următoarele documente2: 
 
Nume, prenume, 
Semnătura 
 

Data ..............  
 
Aviz favorabil  
Decanatul Facultăţii/ 
Şcoala doctorală 
............ 
 
 
 

 
1 Conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine. 
2 În măsura în care le deține, studentul poate anexa documente care pot proba veridicitatea și realitatea afirmațiilor 



10 
 

          Anexa 2B 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul,  
1. 
NUMELE_______________________________________________PRENUMELE__________________________________________________________ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 
 
 
2. NUMELE PURTATE 
ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS) 
 
 
3. LOCUL SI DATA NASTERII  Tara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LIEU)                                               (DATE/DATE)      Z        Z         L         L        A        A         A        A 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        Y         Y        
Y ) 
 
 
4. PRENUMELE 
PARINTILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS) 
 
5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                 F  
 
 
6. STAREA CIVILA :                                    CASATORIT(A)                   NECASATORIT(A)                       DIVORTAT (A)                    VADUV(A) 
      (CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)                            (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     
(WIDOWER)/VEUV(VEUFE)) 
 
 
7. CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE_________________________________CETATENII 
ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 
 
 
8. DOCUMENT DE CALATORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ 
NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SERIE)                                                         (NO/NO) 
 
 
ELIBERAT DE TARA:__________________________ LA DATA                                                                                      
VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALADITY/EXPIRANT LE) 
 
 
9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : TARA _______________________________ 
LOCALITATEA_________________________________________ 
(PERMANENT RESICENCE/DOMICILE             (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 
PERMANENT ACTUEL) 
 
 
10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE 
MUNCA____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 
Declar pe propria răspundere că nu dețin documentele_____  
Și în conformitate cu art. 3, alin. 3 din Anexa la Ordinul nr. 5140/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, mă oblig expres, sub sancțiunea revocării actelor administrative emise de Universitatea 
Politehnica Timișoara privind recunoașterea studiilor urmate până la data de ______ la 
universitatea_____________________ facultatea____________________ și interzicerea susținerii 
examenului de licență/diplomă/tezei de doctorat, să prezint Universității Politehnica Timișoara, înainte 
de finalizarea studiilor, diplomele și celelalte documente care mi-au permis accesul în ciclul de studii 
la care am fost înmatriculat. 
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ANEXA 3A 
Nr_______3 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi,…………………………., 

În cadrul ședinței Comisiei de specialitate numită de Consiliul facultății __________ pentru 
recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii în domeniul _____în anul universitar ______ 
 
În urma analizei dosarului nr. ______ depus de _________ 
Comisia a constatat următoarele: ____, student(ă) la Facultatea _____ programul de studiu___, anul 
____, a studiat _____ la Universitatea din ____, __X__ ani de studii, la data analizei fiind înmatriculat 
ca student în anul universitar _____, semestrul ______, facultatea_____, universitatea ______limba 
de predare _____ 
Potrivit listei de credite prezentate în copie, studentul(a) a obţinut ……………………. credite, care se 
echivalează astfel: 

An 
universitar 

Disciplina Nota Credite Echivalare UPT 
Disciplina/An 
universitar 

Nota Credite 

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

 
Comisia pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii propune: 

- recunoaşterea studiilor urmate4 și înmatricularea în anul …………de studiu, an 
universitar………../…………, limba de predare ……; 

- susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă5 și anume .......,  
- respingerea cererii deoarece..... 

 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi data de ______ 
 
Comisia ________ 
 
 
 
 

 
3 Facultate  
4 în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte elementele menţionate de art. 7 din Ordinul nr. 3223/2012, respectiv cele din art. 9 ale 
instrucțiunii ....,  iar studentului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu necesar înmatriculării în anul universitar în curs 
5 în cazul în care se constată diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu corespunzător.  Diferenţele 
substanţiale pot consta în: 
a) numărul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în anul de studiu 
corespunzător pe care l-ar fi urmat şi la instituţia de învăţământ superior de provenienţă; 
b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de învăţământ 
superior de la care provine, raportat la numărul celor din planul de învăţământ al instituţiei la care solicită 
înscrierea; 
c) nepromovarea examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor doctorale; 
d) numărul insuficient de referate sau rezultate ştiinţifice, articole, lucrări publicate în cadrul studiilor doctorale 
efectuate în străinătate. 
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ANEXA 3B 
Nr_______6 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi,…………………………., 

În cadrul ședinței Comisiei de specialitate numită de Consiliul facultății ___________________ pentru 
recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii în domeniul __________în anul universitar ______ 
 
În urma analizei cererii nr. ______ depuse de _________ și a declarațiilor studentului din cerere, 
respectiv a documentelor anexate cererii și anume (se completează dacă e cazul)__________,  

Comisia a constatat următoarele: _______________, este student(ă) la Facultatea ____________ 
programul de studiu___, anul ____, a studiat _____________ la Universitatea din ________________, 
__X__ ani de studii, la data analizei fiind înmatriculat ca student în anul universitar _____, semestrul 
______, facultatea______________, universitatea __________________limba de predare _____ 

 
În urma probelor de evaluare a rezultatelor învăţării, competenţelor şi abilităţilor, sub forma unui 

interviu/testări orale/scrise sau prin combinarea celor trei metode recomandate, studentul a obținut 
următoarele note/calificative (admis/respins) 

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

Criteriile avute în vedere Constatările comisiei  
Nivelul cunoștințelor, competențelor 
și abilităților 

 

Compatibilitatea/complementaritatea 
domeniului și a programului de studii 
pentru care studentul optează cu 
rezultatele învăţării corespunzătoare 
programului din ţara de origine; 
Dacă rezultatele învăţării atinse şi 
evaluate satisfac cerinţele unui 
programului pentru care studentul a 
optat 

 

Orice alte criterii stabilite la nivelul 
facultății în funcție de_____ 

 

 
Comisia pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii propune: 

- recunoaşterea studiilor urmate7 și înmatricularea în anul …………de studiu, an 
universitar………../…………, limba de predare ……; 

- susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă8 și anume .......,  
 

6 Facultate  
7 în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte elementele menţionate de art. 7 din Ordinul nr. 3223/2012, respectiv cele din art. 9 ale 
prezentei instrucțuni,  iar studentului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu necesar înmatriculării în anul universitar în curs 
8 în cazul în care se constată diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu corespunzător.  Diferenţele 
substanţiale pot consta în : 
a) numărul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în anul de studiu 
corespunzător pe care l-ar fi urmat şi la instituţia de învăţământ superior de provenienţă; 
b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de învăţământ 
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- respingerea cererii deoarece..... 
 
Prezentul proces verbal este valabil exclusiv pentru recunoașterea studiilor la nivelul Universității 

Politehnica Timișoara pentru programul de studii ____________pentru care a aplicat studentul și sub 
condiția îndeplinirii de către student a obligației de a prezenta documentele  _________________ în 
perioada următoare. 
 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi data de ______ 
 
Comisia ________ 
 
 
 
 

 
superior de la care provine, raportat la numărul celor din planul de învăţământ al instituţiei la care solicită 
înscrierea; 
c) nepromovarea examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor doctorale; 
d) numărul insuficient de referate sau rezultate ştiinţifice, articole, lucrări publicate în cadrul studiilor doctorale 
efectuate în străinătate. 
 




