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Cooperarea inter-universitar constituie un mijloc de îmbun
beneficiul studen ilor i al institu iilor de înv

3

ire a calit ii educa iei, în

mânt superior, iar mobilitatea studen ilor constituie

un element esen ial al cooper rii inter-universitare. Studiile în str in tate sau într-o alt institu ie de
înv

mânt superior similar din ar , pot fi o experien

personal extrem de valoroas . Nu numai

ele constituie cel mai bun mod de a cunoa te alte regiuni,

ri, idei, limbi i culturi, dar, din ce în

ce mai mult, ele sunt o component esen ial a dezvolt rii carierei profesionale i academice.
Recunoa terea studiilor i diplomelor este o condi ie esen ial pentru crearea unui Spa iu
European Deschis al înv

rii i form rii profesionale, care s permit mobilitatea f

obstacole a

studen ilor i cadrelor didactice.
Pentru a-i ajuta pe studen i în ob inerea unui cât mai mare beneficiu din studiile în
str in tate, Comisia European a dezvoltat Sistemul European de Transfer al Creditelor de Studii
(ECTS), care ofer o metod de m surare i compara ie a acumul rilor rezultate din înv are i de
transferare a acestora între institu ii. ECTS furnizeaz instrumente pentru crearea transparen ei,
pentru construirea de pun i de comunicare între universit i i pentru l rgirea anselor oferite
studen ilor. Sistemul faciliteaz recunoa terea cuno tin elor dobândite de studen i prin folosirea
unor unit i de m sur universal cunoscute – credite i note – i furnizeaz de asemenea mijloace
pentru interpretarea sistemelor na ionale de înv

mânt superior.

Utilizarea ECTS a demonstrat poten ialul acestui sistem, iar Comisia European a hot rât
includerea ECTS în programul Erasmus. Recunoa terea academic total este o condi ie sine qua
non pentru mobilitatea studen ilor în cadrul programului Erasmus. Recunoa terea academic total
înseamn c perioada de studii în str in tate (incluzând examin ri i alte forme de evaluare)
înlocuie te o perioad comparabil de studii la universitatea de origine (incluzând examin ri i alte
forme de evaluare), de i con inutul programului de studiu poate diferi.

Considerând cele de mai sus,
- În virtutea autonomiei universitare,
- În baza Legii privind ratificarea Conven iei Europene cu privire la echivalarea general a
perioadelor de studii universitare

i a Ordinului Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3223 /

08.02.2012, pentru aprobarea Metodologiei de recunoa tere a perioadelor de studii efectuate în
str in tate, care invoc

prevederile Ordinului Ministrului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i

Sportului nr. 4.061/2011 privind cadrul general de organizare i desf urare a admiterii în ciclurile
de studii universitare de licen , de master i de doctorat pentru anul universitar 2011-2012,
- În baza H.G. 49/1999 privind înfiin area Centrului Na ional de Recunoa tere i Echivalare a
Diplomelor, a Ordinului Ministrului Educa iei, Cercet rii i Tineretului nr. 4.022/2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului Na ional de Recunoa tere i
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Echivalare a Diplomelor i a Metodologiei de recunoa tere i echivalare a diplomelor, certificatelor
i titlurilor tiin ifice, cu modific rile i complet rile ulterioare,
- Conform prevederilor H.G. 76/2005 privind înfiin area Agen iei Na ionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educa iei i Form rii Profesionale, cu modific rile ulterioare, i a H.G.
67/2007 privind participarea României la programele comunitare "Înv are pe tot parcursul vie ii",
"Erasmus Mundus" i "Tineret în ac iune", în perioada 2007-2013,
- În temeiul dispozi iilor art. 147 alin. (1) din Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu
modific rile i complet rile ulterioare,
- Având în vedere prevederile Contractului de finan are nr. 55 din 25 septembrie 2008, num r
de identificare POSDRU/2/1.2/S/6, privind proiectul "Informare corect

- cheia recunoa terii

studiilor", ID proiect 2789, i
- În baza H.G. 536/2011 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului, cu modific rile i complet rile ulterioare,

Senatul Universit ii de Medicin

i Farmacie din Craiova adopt urm toarea Metodologie

privind recunoa terea i echivalarea studiilor sau perioadelor de studii efectuate în str in tate.

I. Dispozi ii generale
Art. 1. Prezenta metodologie reglementeaz institu ional:
- regimul recunoa terii perioadelor de studii efectuate de c tre studen ii Universit ii de
Medicin

i Farmacie din Craiova în cadrul institu iilor de înv

mânt superior din str in tate,

perioadele avute în vedere fiind acele perioade limitate, efectuate în baza unor acorduri prealabile,
pe parcursul c rora studentul r mânând înmatriculat la Universitatea de Medicin
Craiova pe toat

i Farmacie din

perioada mobilit ii, chiar dac temporar a fost înmatriculat i la institu ia

partener ;
- regimul recunoa terii a perioadelor de studii efectuate în str in tate, în cadrul celor 3 cicluri
universitare, de cet eni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spa iului Economic European
i ai Confedera iei Elve iene, precum i de cet eni din statele ter e, prev zute în Anexa care face
parte integranta din prezenta metodologie.
Art. 2. Recunoa terea respectivei perioade de studiu îi permite studentului, la întoarcere, nu
doar reluarea studiilor, ci i integrarea rezultatelor ob inute în institu ia partener în programul s u
de studii, conform acordurilor i contractelor angajate.
Art. 3. Perioadele de studii efectuate atât în baza unor acorduri încheiate între UMF Craiova i
institu iile de înv

mânt superior acreditate din str in tate, cât

i în baza unor programe
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interna ionale, cu excep ia perioadelor de studii ori de plasament efectuate în cadrul mobilit ilor
Erasmus, se recunosc reciproc de c tre universit i, în conformitate cu prevederile respectivelor
acorduri sau programe de mobilit i.
Art. 4. Începând cu data intr rii în vigoare a Ordinului Ministrului Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului nr. 3223 / 08.02.2012, UMF Craiova transmite Centrului National de
Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, spre avizare, proiectele
de acorduri interinstitu ionale interna ionale men ionate la Art. 3. CNRED avizeaz proiectul de
acord în urma verific rii urm toarelor elemente:
a) statutul institu iei de înv

mânt superior partenere din str in tate;

b) tipul actului emis la finalizarea programului de studiu ce face obiectul acordului, respectiv
recunoa terea acestuia ca f când parte din categoria actelor de studiu din sistemul de educa ie al
statului care a acreditat institu ia partener .

II. Recunoa terea perioadelor de studii sau de plasament
efectuate în cadrul mobilit ilor Erasmus
Art. 5. Decanul fiec rei facult i desemneaz un prodecan drept coordonator ECTS la nivel
de facultate. Acesta va constitui autoritatea competent la nivelul facult ii în privin a stabilirii
contractelor individuale de studii i a recunoa terii acestora.
Art. 6. La nivelul Universit ii de Medicin

i Farmacie din Craiova, autoritatea competent

o constituie Prorectorul cu managementul academic, înv
calit ii procesului de înv

mânt postuniversitar i asigurarea

mânt. Acesta, la cererea persoanelor implicate, analizeaz

i decide

asupra valid rii, invalid rii sau modific rii hot rârii coordonatorului ECTS la nivel de facultate.
Art. 7. Înaintea începerii mobilit ii, studentul va încheia un contract de studii în care vor fi
detaliate con inutul i durata programului pe care urmeaz s îl parcurg . Contractul are un caracter
tripartit, fiind încheiat între student, Universitatea de Medicin

i Farmacie din Craiova

i

universitatea de destina ie. Acordul de studii/formare profesional aferent mobilit ii Erasmus
reprezint baza pentru recunoa terea perioadei de stagiu.
Art. 8. Convenirea programului de studiu se va face cu respectarea procedurilor ECTS.
Cursurile sau pachetele de cursuri pe care le va include trebuie s asigure studentului, în cazul
promov rii, acumularea unui num r de credite egal cu cel stabilit de curricula de preg tire a
facult ii din care provine, pentru perioada de mobilitate.
Art. 9. Con inutul programului de studiu va fi decis prin analiza disciplinelor oferite de
universitatea de destina ie sub aspectul consisten ei, adecv rii i utilit ii cuno tin elor transmise,
având în vedere cerin ele de instruire conforme cu standardele profesionale pentru programul de
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i Farmacie din Craiova. Dac sunt

considerate relevante, în contractul de studii pot fi incluse i discipline oferite de alte programe de
studii sau ani de studiu.
Art. 10. Nu este obligatorie existen a unei coresponden e stricte între programul de studiu
convenit i prevederile curriculei de preg tire de la facultatea de origine. Se recomand includerea,
în m sura posibilului, a unor discipline care s constituie un echivalent pentru cât mai multe dintre
disciplinele obligatorii care ar fi trebuit studiate în perioada respectiv la Universitatea de Medicin
i Farmacie din Craiova.
Art. 11. Solicitarea recunoa terii studiilor se va face pe baza acordurilor i contractelor
încheiate, precum i a documentelor care atest rezultatele profesionale ale studentului. Solicitarea
de recunoa tere se adreseaz , în acest sens, coordonatorului ECTS la nivel de facultate.
Art. 12. Universitatea de Medicin

i Farmacie din Craiova va asigura studentului

recunoa terea academic in integrum i automat a perioadei de studiu sau de plasament Erasmus, a
num rului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului a studiilor sale
de la universitatea gazd ca o parte total recunoscut a planurilor de înv

mânt de la programul s u

de studii. Aceast recunoa tere poate fi refuzat numai dac acesta nu a îndeplinit condi iile cerute
de contractul de studii sau nu a ob inut rezultate la nivelul cerut de universitatea gazd .
Art. 13. Recunoa terea perioadelor de studii are în vedere durata i con inutul acestora.
Perioada de studii efectuat în alt institu ie înlocuie te, prin recunoa tere, o perioad de studii cu
aceea i durat fizic

i acela i volum de munc (m surat prin credite) pe care studentul ar fi

efectuat-o la facultatea la care este înmatriculat.
Art. 14. Respectarea de c tre student a programului de studiu convenit trebuie s conduc la
recunoa terea rezultatelor profesionale (credite, note, discipline promovate). În suplimentul la
diplom al studentului se vor înscrie rezultatele profesionale (note, credite) ob inute în perioada
recunoscut

i men iuni privind institu ia gazd

i durata studiilor.

Art. 15. (1) Echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament Erasmus, în urma
recunoa terii men ionate la Art. 13, a calificativelor/notelor ob inute la disciplinele parcurse pe
perioada stagiului, se face utilizând „scala ECTS” ca scal intermediar între scala din România i
cea din ara gazd , în rela ie direct cu notele ob inute de seria de studen i din care face parte
studentul la programul de studii din cadrul Universit ii de Medicin

i Farmacie din Craiova,

eventualele rotunjiri efectuându-se în favoarea studentului, f cându-se dovada însu irii
competen elor prev zute la disciplinele în cauz .
(2) Echivalarea men ionat

la Art. 15, alin (1) nu prejudiciaz

pozi ia studentului în

clasamentul programului de studii de la facultatea de origine pentru anul universitar ulterior celui în
care studentul a participat la stagiul Erasmus. Media pentru disciplinele la care studentul Erasmus a
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putut participa la examene la universitatea de origine este cea care se va lua în calcul la stabilirea
clasamentului.
Art.16. Neîndeplinirea de c tre student a programului convenit poate conduce, dup caz, la
reluarea programului de studii normal sau la sus inerea unor examene de diferen .
(1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesional
aferent mobilit ii Erasmus, precum i examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu
Erasmus se sus in la UMF Craiova, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul institu iei.
(2) Se pot organiza sesiuni speciale de examene în cazul în care studen ii se afl în situa ia de
a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul universit ii, ca urmare a
particip rii la stagiul Erasmus, în cursul anului curent de înv

mânt pentru mobilit ile efectuate în

primul semestru sau în primele 6 ale anului universitar urm tor pentru disciplinele prev zute pe
semestrul al doilea, dup aprobarea Consiliului de administra ie.
Art. 17. Drepturile câ tigate ca student la universitatea de origine, respectiv subven ia de
studiu, bursele de studiu, bursele sociale sau de alt natur , alte drepturi sau facilit i, nu se pot
retrage pe perioada stagiului Erasmus sau din cauza particip rii la Programul Erasmus.
Art. 18. Acceptarea studen ilor str ini pentru perioade de studii limitate presupune
recunoa terea ad-hoc a studiilor efectuate pân în acel moment. Coordonatorii ECTS la nivelul
facult ilor vor coopera cu universit ile de origine în încheierea contractelor de studii, vor
monitoriza respectarea acestora i vor facilita eliberarea documentelor de studii. Compartimentul de
Rela ii interna ionale i Programe comunitare al Rectoratului va avea responsabilitatea analizei
dosarelor i a preg tirii înmatricul rii.

III - Recunoa terea perioadelor de studii efectuate în cadrul
unor mobilit i nereglementate
Art. 19. (1) Procedura prev zut în prezenta metodologie se aplic , prin intermediul centrului
de resurse de informare i documentare, de c tre Universitatea de Medicin

i Farmacie din

Craiova.
(2) Centrul de resurse de informare
constituie la nivelul Universit ii de Medicin

i documentare, denumit în continuare CRID, se
i Farmacie din Craiova i este format dintr-un

num r de 4 cadre didactice desemnate de Consiliul de Administra ie i aprobate de Senat i din
secretarul- ef al universit ii.
Art. 20. (1) CRID are urm toarele atribu ii în procedura de recunoa tere a perioadelor de
studii:
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a) stabile te documentele suplimentare care pot fi solicitate fa de cele prev zute la Art. 21;
b) evalueaz dosarele de recunoa tere a perioadelor de studii sau le înainteaz spre evaluare
cadrelor didactice de specialitate, dup caz;
c) poate propune spre aprobare conducerii universit ii o comisie format din cadre didactice
cu expertiz în specializ ri diferite fata de cele de inute de membrii CRID, având urm toarele
atribu ii:
- evaluarea dosarelor de recunoa tere;
- comunicarea rezultatului evalu rii;
- recomandarea, în urma evalu rii, de înmatriculare a solicitantului în anul universitar
corespunz tor sau de nerecunoa tere a studiilor efectuate anterior;
d) comunic secretarului- ef rezultatul evalu rii.
(2) Secretarul- ef are urm toarele atribu ii:
a) comunic

solicitantului rezultatul evalu rii efectuate de CRID sau de comisiile de

specialitate;
b) înainteaz rectorului UMF Craiova spre aprobare decizia de înmatriculare a solicitantului
în anul universitar corespunz tor;
c) completeaz

i actualizeaz baza de date cu studen ii care au beneficiat de recunoa terea

perioadelor de studii.
Art. 21. Dosarul de recunoa tere con ine urm toarele acte:
1. cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe pagina web a CRID-UMF
Craiova;
2. copia legalizat a diplomei de bacalaureat ob inut în România sau, dup caz, atestatul,
emis de direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului
Sportului, de recunoa tere a diplomei de acces în înv

i

mântul superior ob inute în

str in tate/scrisoarea de acceptare la studii;
3. copia legalizat a diplomei de licen

sau master ob inute în România sau, dup caz,

atestatul, emis de direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i
Sportului, de recunoa tere a diplomei de acces la studii doctorale ob inute în str in tate/scrisoarea
de acceptare la studii;
4. documentul, apostilat sau supralegalizat, dup caz, care atest situa ia colar pentru anii
de studii absolvi i, care s con in disciplinele, notele, num rul de credite/num rul de puncte i
num rul de ore de curs pentru fiecare disciplin , emis de institu ia de înv

mânt superior de la care

provine solicitantul, i traducerea legalizat în limba român ;
5. programele analitice pentru disciplinele studiate în institu ia de înv

mânt superior de la

care provine solicitantul, dup caz, i traducerea legalizat în limba român ;
6. certificatul de competen lingvistic pentru limba de predare i de examinare;
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7. copia legalizat a certificatului de na tere i a actului de identitate sau a pa aportului i,
dup caz, traducerea legalizat în limba român ;
8. copia legalizat a certificatului de c

torie, în cazul în care numele înscris pe actele de

studii nu coincide cu cel din actul de identitate, i, dup caz, traducerea legalizat ;
9. declara ie pe propria r spundere c studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca
urmare a exmatricul rii datorate înc lc rii prevederilor codului de etic

i deontologie al

universit ii de provenien .
Art. 22. (1) Dosarul de recunoa tere a perioadei de studii se depune de c tre solicitant la
secretarul- ef al universit ii.
(2) Secretarul- ef al universit ii verific dac dosarul cuprinde toate documentele prev zute
la Art. 21.
(3) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, secretarul- ef comunic solicitantului,
de urgen , electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse.

Art. 23. (1) Termenul de solu ionare a dosarului de recunoa tere este de 10 zile lucr toare de
la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesar
verificarea autenticit ii documentelor colare i a statutului universit ii emitente, solicitantul fiind
informat în scris cu privire la motivele nesolu ion rii în termenul legal.
(2) Contesta iile la deciziile de recunoa tere pot fi depuse la secretarul- ef al universit ii în
termen de maximum 3 zile lucr toare de la data confirm rii, prin post , a primirii deciziei de
recunoa tere.
(3) Secretarul- ef convoac , în termen de doua zile lucr toare, comisia de contesta ii, format
din 3 cadre didactice de specialitate, desemnate conform prevederilor Art. 20 alin. (1) lit. c), altele
decât cadrele didactice care au evaluat ini ial dosarul, având calific ri i competen e profesionale în
domeniul fundamental de tiin e c ruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoa terii.
(4) Contesta ia se solu ioneaz în termen de 3 zile lucr toare de la data convoc rii comisiei de
contesta ii.
Art. 24. Evaluarea de c tre CRID sau de c tre comisiile de specialitate, dup caz, a
documentelor colare i a actelor de studii în vederea recunoa terii se realizeaz prin parcurgerea
urm toarelor etape:
1. verificarea statutului programului de studii i al institu iei de înv

mânt superior care a

emis documentele colare i actele de studii supuse recunoa terii, precum i a nivelului programului
de studii urmat în cadrul respectivei institu ii de înv
înv

mânt superior. În cazul în care institu ia de

mânt superior emitent nu este recunoscut /acreditat în statul de origine, actele de studii

depuse de solicitant nu se recunosc;
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2. transmiterea c tre CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor colare
depuse în dosar, în cazul în care exist îndoieli asupra autenticit ii i legalit ii emiterii acestora;
3. analizarea urm toarelor elemente:
a) num rul de credite de studiu transferabile i acumulabile - ECTS sau punctele ob inute în
cadrul studiilor efectuate la institu ia de înv

mânt superior de la care provine solicitantul;

b) rezultatele ob inute pe parcursul colarit ii efectuate anterior, eviden iate prin diferite
sisteme de evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor ob inute cu ajutorul grilei
de conversie, prev zut în anexa care face parte integranta din prezenta metodologie;
c) curriculum-ul parcurs în cadrul institu iei de înv

mânt superior de la care provine

solicitantul;
d) rezultatele examenelor i referatelor tiin ifice sus inute în cadrul studiilor doctorale
efectuate în str in tate;
e) lista articolelor i lucr rilor publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în str in tate.
Art. 25. (1) În urma evalu rii men ionate la Art. 24, membrii CRID sau ai comisiilor de
specialitate, dup caz, pronun una dintre urm toarele solu ii:
a) recunoa terea automat , în cazul în care nu se constat diferen e substan iale în ceea ce
prive te elementele men ionate mai sus i solicitantului i se poate echivala num rul minim de
credite de studiu necesar înmatricul rii în anul universitar în curs, prev zut în regulamentul
institu iei de înv

mânt superior;

b) sus inerea de m suri compensatorii, respectiv examenele de diferen , în cazul în care se
constat diferen e substan iale, care trebuie sus inute în vederea înscrierii solicitantului în anul de
studiu corespunz tor.
(2) Diferen ele substan iale men ionate la alin. (1) lit. b) constau în:
a) num rul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatricul rii în anul
de studiu corespunz tor pe care l-ar fi urmat i la institu ia de înv

mânt superior de provenien ;

b) num rul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul institu iei de
înv

mânt superior de la care provine, raportat la num rul celor din planul de înv

mânt al

institu iei la care solicit înscrierea;
c) nepromovarea examenelor necesare, dup caz, pentru continuarea studiilor doctorale;
d) num rul insuficient de referate sau rezultate tiin ifice, articole, lucr ri publicate în cadrul
studiilor doctorale efectuate în str in tate.
(3) De la data comunic rii, prin po

i po

electronic , a deciziei de sus inere a

examenelor de diferen , solicitantul trebuie s declare în scris, în termen de dou zile lucr toare,
acordul sau cu privire la sus inerea examenelor de diferen .
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(4) Atât examenele sus inute la institu ia de înv

mânt

superior de provenien

i

recunoscute, cat i examenele sus inute ca m suri compensatorii sunt consemnate într-un procesverbal.
(5) Sus inerea examenelor de diferen

ca m suri compensatorii se realizeaz în conformitate

cu dispozi iile din Regulamentul didactic i de activitate profesional a studen ilor din cadrul UMF
Craiova, privind perioada de sus inere a examenelor, respectiv a restan elor, reexamin rilor i
achitarea taxei corespunz toare, stabilite la nivelul institu iei.
Art. 26. Suplimentul la diploma de licen

i la diploma de master se completeaz , în urma

recunoa terii perioadei de studii efectuate în str in tate, la sec iunea a 5-a "Informa ii
suplimentare", cu urm toarele: anii de studii echivala i, institu ia de înv
provenien , men iunea privind sus inerea examenelor de diferen

mânt

superior de

sau a examenelor de selec ie,

dup caz, precum i documentul eliberat de c tre Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i
Sportului pentru aprobarea continu rii studiilor.

IV. Dispozi ii finale i tranzitorii
Art. 27. Pân la data de 11 Mai 2012, decanii facult ilor vor transmite rectoratului, în aten ia
Prorectorului cu managementul academic, înv
procesului de înv

mânt postuniversitar i asigurarea calit ii

mânt, numele coordonatorilor ECTS desemna i la nivelul facult ilor.

Prezenta metodologie a fost aprobat de Senatul Universit ii de Medicin
Craiova în edin a din data de 10 mai 2012, dat de la care intr în vigoare.

i Farmacie din
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Anexa
Romania

01.apr

5

6

7

8

9

10

Scala ECTS
Austria
Albania
Bulgaria
Belgia

FX, F
Fail
5
1-4
2
7, 8, 9

E
Sufficient
5
5
10

D
Satisfactory
4
6
11

?
Good
7
12

?
Good
3
8
4
13, 14

?
Very Good
2
9
5
15, 16, 17

A
Excellent
1
10
6
18, 19, 20

R.P. Chineza
Dancmarca

0 - 59,99
0, 3, 5

60 - 69,99
6

70 - 74,99
7

75 - 79,99
8

80 - 84,99
9

85 - 89,99
10

90 - 100
11, 13

Confederatia
Elvetiana
Finlanda

< 3,5

3,5 - 3,99
1

4,0 - 4,49
1 1/2

4,5 - 4,99
-

5,0 - 5,49
2

5,5
2 1/2

5,51 - 6,0
3

Franta

Insuffisant

Passable

Passable

Assez bien

Assez bien

Bien

Tres bien

< 10

10-10,49

10,5-10,99

11,0-11,49

11,5-12,49

12,5-14,49

14,5-20,0

R.F.Germania
R. Elena
Iordania

> 4,01
2, 3, 4
0 - 49,99

4,00-3,51
5
50 -50,99

3,5 - 3,01
6
51 - 59,99

3,00 - 2,51
60 - 69,99

2,50 - 2,01
7
70 - 79,99

2,00 - 1,51
8, 9
80 - 89,99

1,50 - 1,00
10
90 - 100

Irlanda
Islanda
Italia
Marea
Britanie
Norvegia
Olanda

< 25%
Fail
Fail
= 17
0 - 39%
(Fail)
6-4,1
1–4

25%-39%
Pass
5
18, 19
40 - 49%
(3rd)
4-3,5
5

40% - 44%
3rd pass
20 - 22
50 - 54%
(2ii)
3,5-3
6

45% - 54%
6
23 - 24
55 - 59%
(2ii)
2,9-2,4
-

55% -69%
2nd/II
7
25 - 26
60 - 64%
(2i)
2,3-2
7

70% - 84%
2nd/I
8
27, 28
65 - 69%
(Upper 2i)
1,9-1,2
8

85% - 100%
I
9, 10
29, 30, 30+
70 - 100%
(First)
1,1-1,0
9, 10

Polonia
Portugalia
Slovacia
Slovenia
Spania

< 3,00
1–9
5
1 - 5,9
<5

3,00
10
6
5,0 - 5,49

3,01 - 3,49
11, 12
4
6,1 - 6,9
5,5 - 6,49

13
7-7,5
6,5 - 7,49

3,50 - 3,99
14, 15
3
7,6 - 7,9
7,5 - 8,49

4,00 - 4,49
16, 17
2
8-9,9
8,5 - 9,49

4,50 - 5,00
18, 19, 20
1
10
9,5 - 10

Suspenso

Aprobado

Aprobado

Notable

Notable

Sobresaliente Matricula de
Excellent
Honor

Statele Unite
ale Americii
E - F/0 - 59

D/60 - 65

- /66 - 72

C/73 - 79

B/80 - 86

A - /87 - 93

A/94 - 100

Ungaria

1,00 - 1,99
elegtelen

-

2,00 - 2,50
elegseges

-

2,51 - 3,50
kozepes

3,51 - 4,50
jo

4,51 - 5,00
jelcs, kivalo

Turcia

1–4

4,5 - 4,99

5,00 - 6,49

6,5 - 6,99

7,00 - 7,99

8,00 - 8,99

9,0 - 10,0

Orta

Orta

Lyi

Lyi

Pek iyi

Noksan/Pek
Noksan
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Domnule Secretar - ef,

Subsemnatul (a)................................................................ ,

absolvent

al

(facultatea,

institu ia, ara), programul de studii de licen a /master/doctorat.......................................... ,

cu

studiile efectuate in perioada...................................................... , posesor al diplomei de
............................................sau a certificatului de absolvire ................................................ ,
rog s înainta i c tre autoritatea competent din cadrul Universit ii de Medicin
Farmacie

din

Craiova

documenta ia

depus

de

recunoa terea/echivalarea perioadei de studii efectuat

mine

la

dumneavoastr

la institu ia men ionat

i

privind

anterior, în

conformitate cu Metodologia privind recunoa terea i echivalarea studiilor sau perioadelor de
studii efectuate în str in tate.
Men ionez c prezenta cerere este înso it de urm toarele documente men ionate la Art. 21
din metodologia mai sus men ionat :
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Data,

Domnului Secretar - ef al Universit ii de Medicin

Semn tura,

i Farmacie din Craiova

