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Regulament de echivalare a rezultatelor pentru studenţii Erasmus

Creditele obţinute de către un student care s-a transferat de la o instituţie de învăţământ
superior din România sau din străinătate la Universitatea din Craiova sau care a beneficiat de o
mobilitate Erasmus vor fi recunoscute de Facultatea de Litere, examenele echivalându-se pe baza
sistemului european de credite transferabile ECTS şi al Regulamentului de credite transferabile
al Universităţii din Craiova şi al Facultăţii de Litere, dupa cum urmează:

1. Studenţii prezintă un certificat din care să rezulte îndeplinirea programului de studii şi un
extras din foaia matricolă care să ateste rezultatele obţinute (Transript of Records)

2. Rezultatele se echivalează de către o comisie formată din:

- Preşedinte – prodecanul responsabil cu Relaţiile Internaţionale

- Membri – câte un specialist în fiecare dintre limbile moderne în care s-au fcăcut
studiile în străinătate (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

–  lectorul străin, dacă este cazul

3. Rezultatele echivalate vor fi preluate în foaia matricolă a studentului. Pentru cele rămase
neechivalate, studentul va susţinne examenele şi alte forme de verificare după sistemul
românesc, în cadrul unei sesiuni deschise.

4. Studentul se consideră promovat dacă acumulează minimum 30 de credite ECTS pe
semestru şi minimum 60 de credite ECTS pe un an academic.

5. Echivalentul calificativelro ECTS cu notele din sistemul de învăţământ din România:

ECTS NOTA (RO) DEFINIŢIE

A 10 Excelent

(performanţă deosebită sau erori minore)

B 9 Foarte bine

(deasupra medie, dar cu unele erori)



C 7 - 8 Bine

(rezultat în general bun, dar cu un număr de erori
notabile)

D 6 Satisfăcător

(acceptabil, dar cu lipsuri semnificative)

E 5 Suficient

(întruneşte criteriile minime)

FX 4 Respins

(mai este necesară muncă pentru acordarea creditului)

F 1-3 Respins

(este necesară considerabil de multă muncă
suplimentară)

6. Prezentul Regulament este elaborat în acord cu prevederile Legii 1 / 2011 a Educaţiei
Naţionale.


