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1.

1.1.

DISPOZITII GENERALE

Prezentul regulament determina metodologia recunoa~terii

~i

echivaliirii studiilor efectuate in

cadrul programului de mobilitate academica.
1.2. Regulamentul este elaborat in baza:

Codului educatiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

a.

2014, nr.319-324, art.634);

Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academica in invatamantul superior

b.

aprobat prin Hotararea Guvemului Nr. 56 din 27.01.2014;
Regulamentului-cadru de organizare a studiilor in invatamantul superior in baza

c.

Sistemului National de Credite de Studiu, aprobat prin Ordinul 1046 din 22 octombrie 2015;
d.

Ghidului utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile/ ECTS;

e.

Ghidului de implementare a Sistemului National de Credite de Studiu, aprobat prin

ordinul ministrului educatiei, tineretului

~i

sportului nr. 140 din 25 februarie 2006.

1.3. Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor studentilor incadrati in programe de

mobilitate (inclusiv mobilitatea virtualii, mobilitatea in cadrul activitatilor non-formale sau
informale etc.) inmatriculati la ciclul I (studii superioare de licenta), ciclul II (studii superioare de
master), studii superioare integrate, ciclul III (studii superioare de doctorat), la invatamant cu
frecventa cu respectarea prevederilor incluse in acorduri separate intre institutiile interesate.

2.

2.1.

ru:cUNOA~TEREA ~I

Recunoa~terea,

echivalarea

~i

ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII

docun1entarea performantelor realizate de catre student in

cadrul mobilitatii academice se realizeaza la nivel de facultati de catre Comisia pentru promovarea
~i recunoa~terea

programului de mobilitate (in continuare Comisia) formata conform ordinului

rectorului la fiecare facultate.
2.2.

Comisia

recunoa~te ~i

echivaleaza studiile efectuate in cadrul programului de mobilitate

strict conform prevederilor actelor normative intemationale, nationale

~i

institutionale in baza

documentelor care confirma efectuarea mobilitatii academice:
a.

Contractului de studii (Contract de mobilitate, Learning Agreement), semnat de catre

student ~i ambele institutii de invatamant superior, care garanteaza recunoa~terea perioadelor
de studii realizate ~i transferul de credite pentru unitatile de curs/modulele realizate;
b.

Certificatului, care confirma activitatile

desra~urate

student in universitatea gazda, examenele sustinute

~i

(situatia academica) de catre

creditele acumulate.

recunoa~terea

2.3. Acordurile intre institutii (facultati) partenere garanteaza
realizate

~i

perioadelor de studii

transferul de credite pentru unitatile de curs/modulele realizate.

perioadelor de studii

prive~te

durata

~i

Recunoa~terea

continutul acestora. Perioada de studii efectuata in alta

institutie inlocuie~te prin recunoa~tere o perioada de studii cu durata ~i volum de munca (masurat in
credite) similara celei pe care studentul ar fi realizat-o in universitatea de origine.
2.4.

Recunoa~terea

~i

echivalarea studiilor efectuate in cadrul programului de mobilitate

academica se va face pe baza unei cereri de

recunoa~tere ~i

echivalare, completate de student

~i

aprobate de comisia de recunoa~tere ~i echivalare.
2.5. Transferul creditelor ECTS,

recunoa~terea,

echivalarea

~i

documentarea performantelor

realizate de catre student de-a lungul perioadei de mobilitate, se realizeaza prin Transcriptia
notelor/Extrasul din foaia matricola ECTS care reflecta cantitativ

~i

calitativ munca realizata de

acceptarea/recunoa~terea/echivalarea

catre student. Studentul nu este obligat sa negocieze

cu

cadrele didactice in parte.
2.6.

Cursurile prevazute in contractul de mobilitate pot fi echivalate cu cursurile din planul de

invatamant a institutiei de origine, asimilabile in cadrul

aceluia~i

domeniu de formare

profesionala/specialitati, acceptabile ca altemativa la cursurile existente.
2.7.

Echivalarea notelor se face pe baza Scalei de evaluare
a.

Evaluarea rezultatelor invatarii se face cu note de la,, 1O" la ,, 1". Notele de la ,,5" pina

la ,,10'', obtinute in rezultatul evaluarii unitatii de curs/modulului, permit obtinerea creditelor
alocate acestora, conform Planului de invatamint. Nota evaluarii curente a studentului pe
semestru precum

~i

nota la examen se exprima in numere intregi. Nota finala la unitatea de

curs/modul se calculeaza in baza notei pe semestru

~i

a notei la examen

~i

este exprimata in

numere cu doua zecimale. Studentul care la evaluarea curenta are nota mai mica de ,,5" nu
este admis la evaluarea finala.

b.

Nota 10 sau ,,excelent" ( echivalent ECTS - A ) este acordata pentru demonstrarea

profunda

~i

remarcabila a competentelor teoretice

practice dezvoltate de unitatea de

~i

aptitudini in aplicarea competentelor dobindite, lucrul independent

~i cunoa~tere

versata a literaturii din domeniul respectiv. Studentul a insu~it 91 -

curs/modul, creativitate
considerabil

~i

100% din materialul incl us in curriculum/programa analitica a unitatii de cursul/modulului.
- Nota 9 sau ,,foarte bine" (echivalent ECTS - B) este acordata pentru demonstrarea foarte
buna a competentelor teoretice

~i

practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilitati foarte

bune in aplicarea competentelor dobindite cu citeva erori nesemnificative/neesentiale.

Studentul a

insu~it

81 - 90% din materialul inclus in curriculum-ul (programa analitica) a

unitatii de curs/modulului.
- Nota 8 sau ,,bine" (echivalent ECTS - C) este acordata pentru demonstrarea buna a
competentelor teoretice

~i

practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilitati bune in

aplicarea finalitatilor de studiu cu o anumita lipsa de incredere
profunzimea

~i

~i

imprecizie ce tin de

detaliile cursului/modulului, dar pe care studentul poate sa le corecteze prin

raspunsuri la intrebari suplimentare. Studentul a

insu~it

71 - 80% din materialul inclus in

curriculum··ul (programa analitica) a unitatii de cursul/modulului.
- Notele 6

~i

7 sau ,,satisracator" (echivalent ECTS - D) sint acordate pentru demonstrarea

competentelor de baza dezvoltate de unitatea de curs/modul

~i

abilitatea de aplicare a acestora

in situatii tipice. Raspunsul studentului este lipsit 14 de incredere
considerabile in

cunoa~terea

unitatii de curs/modulului. Studentul a

~i

se constata lacune

insu~it

61 - 65%

~i

respectiv 66 - 70% din material.
- Nota 5 sau ,,slab" (echivalent ECTS - E) este acordata pentru demonstrarea competentelor
minime din domeniul unitatii de curs/modulului, punerea in aplicare a carora intimpina
numeroase dificultati. Studentul a

insu~it

51 - 60% din material. - Notele 3

~i

4 (echivalent

ECTS - FX ) sunt acordate in momentul in care studentul nu demonstreaza competentele
minime, iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Studentul a
31 - 40%

~i

- Notele 1

insu~it

respectiv 41 - 50% din material.

~i

2 sau ,,nesatisracator" (echivalent ECTE - F) sint acordate studentului care a

copiat sau a demonstrat o

cunoa~tere

minima a materiei de 0 - 30%. Pentru a promova

unitatea de curs mai trebuie de lucrat inca foarte mult.
c.

in cazul evaluarii negraduale, unitatea de curs/modulul se considera promovate, daca

studentul demonstreaza detinerea competentelor stabilite prin curriculumu-ul unitatii de
curs/modulului. Studentii pot primi calificativele urmatoare: a) ,,admis" - acordat daca
studentul demonstreaza ca a capatat competentele, abilitatile

~i cuno~tintele

,,respins" -- acordat daca studentul nu a acumulat competentele, abilitatile

necesare; b)

~i cuno~tintele

necesare conform programei analitice.
d.

0 unitate de curs/un modul are o singura nota finala.

e.

Rezultatul evaluarii tezei/proiectului de an se ia in consideratie, in propoqia stabilita,

la calculul notei unitatii de curs/modulului respectiv. Obtinerea creditelor la unitatea de
curs/modulul respectiv este conditionata de executarea ~i sustinerea tezei/proiectului de an.

f.

Nota data de examinator poate fi contestata regulamentar. Contestatiile se examineaza

de catre terta persoana desemnata de catre decanul facultatii impreuna cu ~eful catedrei
respective, conform procedurii stabilite de Senatul institutiei de invatiimint.
2.8. Notele se stabilesc de Comisia de recunoa;;tere din facultate ;;i nu de catre fiecare titular de
curs in parte.
2.9.

In cazul in care universitatea gazda a acordat studentului numarul de credite corespunzator

une1 discipline, :fara a-i acorda

~i

o nota/ calificativ pentru disciplina respectiva, se asigura

recunoa;;terea creditelor (nota minima de promovare sau nota universitatii gazde).
2.10. La cererea studentului creditele pentru un curs pot fi echivalate cu creditele obtinute la un alt
curs echivalent sau superior (cu un numar mai mare de ore ~i un volum mai detaliat) la o alta
universitate, facultate sau specialitate.
2.11. Studentii care, ca urmare a efectuarii unei mobilitati in cadrul programului de mobilitate, nu
pot participa la sesiunile de examene de la IRIM din anul academic respectiv, beneficiaza de o
sesiune repetata de lichidare a restantelor conform calendarului academic sau de o sesiune speciala.
In cadrul acestei sesiuni, la dorinta studentului, se susfin ~i examenele la disciplinele cu diferentele
vizibile, dar tokrabile de continut, importante pentru programul de studiu, ce se reflecta in
documentele normative. Sesiunea speciala se organizeaza cu aprobarea Comisiei.
2.12. Recunoa;;terea I echivalarea I acceptarea activitatilor I examenelor I perioadelor de studii in
mobilitate se aproba de decan la recomandarea membrilor Comisiei

~i

se reflecta intr-un proces

verbal (ori altele in dependenta de caz) a Suplimentului la diploma.
2.13. Contractul de studii, impreuna cu Suplimentul la Diploma, realizeaza functia acceptarii (in
cazul diferentelor vizibile, dar tolerabile de continut), recunoa;;terii (in cazul diferentelor sesizabile
de continut, dar cu finalitati identice)

3.

~i

echivalarii (in cazul continuturilor identice).

PASTRAREA STATUTULUI STUDENTULUI IN TIMPUL MOBILITATII
ACADEMICE

3.1. Studentii selectafi, beneficiari a mobilitatii academice i~i pastreaza ~i in semestrul urmator de
studii statutul de student avut la inceputul mobilitatii: studii la buget/studii la contract, cu bursa/rara
bursa, cu drept de cazare in camin I :fara drept de cazare in camin. Studentii, inmatriculati la studii
cu achitarea taxei de studii in universitatea de origine, pe perioada programelor de mobilitate
intemationala, vor continua sa achite taxa de studii in universitatea de origine. Studentii, care
primesc bursa de la universitatea de origine, vor putea beneficia de aceasta bursa ~i pe perioada 1
semestru a programului de mobilitate academica intemationala.

3.2. Daca creditele obtinute in cadrul mobilitatii academice au fost recunoscute, studentul

i~i

pastreaza statutul, indiferent de notele echivalate 1n urma mobilitatii.

3.3. Daca stude:ntul prime~te certificatul cu situatia academica eliberat de universitatea partenera
in urma mobilitatii, in timp util pentru echivalarea notelor
pentru promovarea

~i recunoa~terea

~i

incheierea mediei semestriale, Comisia

programului de mobilitate a facultatii poate hotari trecerea la

statutul eel mai favorabil dintre:
a. Statutul avut la inceputul mobilitatii;
b. Statutul corespunzator notelor echivalate in urma mobilitatii.

3.4. Studentii care pleaca 1n mobilitate in semestrul II

~i

nu pot sustine examenele la IRIM inainte

de plecare (mobilitatea in tarile unde semestrul II incepe inainte de incheierea sesiunii de iama/vara
la IRIM) se incadreaza, de asemenea, in prevederile de mai sus

(i~i

pastreaza pe perioada mobilitatii

statutul avut in semestrul anterior).
4. DISPOZITII FINALE

4.1. Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii de catre Senatul IRIM.
4.2.

Modificari in prezentul regulament pot fi efectuate doar prin decizia Senatului IRIM.

