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Modalitatea de echivalare a notei unei discipline din planul curent de 

învățământ  cu nota unei discipline cu acelasi titlu sau titlu similar, promovată 
într-o perioadă anterioară de școlarizare, urmată în cadrul unui ciclu de studii 

din învățământul universitar 

 

Echivalarea notelor unor discipline din planul curent de învățământ cu note obținute la 
discipline cu același titlu sau cu titlu similar, promovate în perioade de școlarizare anterioare in cadrul 
ciclurilor de studii din învățământul universitar se poate face în următoarele situații și modalități: 

1. În cazul in care studentul solicită echivalarea notei la o disciplină din planul de învățământ 
curent cu nota la o disciplină similară studiată anterior.   

Echivalarea unei discipline din anul curent de studiu se face de către cadrul didactic titular în situația 
în care conținutul disciplinei și numărul de ore alocat corespund cu cele aferente programului de studii 
unde studentul a obținut creditele aferente disciplinei cu care cere să se facă echivalarea. 

Pentru aceasta se vor parcurge următoarele etape: 

a. Studentul depune la secretariatul FEAA, în prima săptămână a semestrului, o cerere prin care solicită 
echivalarea disciplinei care dorește să îi fie recunoscută precizând disciplina pe care a studiat-o la un 
alt program de studiu. Cererea acestuia va fi obligatoriu însoțită de situația școlară cu nota obținută la 
disciplina respectivă și fișa disciplinei studiate/Programa analită a disciplinei. 

b. Secretariatul transmite solicitarea studentului, și documentele justificative către titularul de 
disciplină 

c. Titularul de disciplină analizează conținutul fisei disciplinei și numărul de ore alocat și transmite 
rezoluția către secretariatul facultății. 

În cazul în care conținutul disciplinei și numărul de ore din cele două fise ale disciplinelor sunt similare 
și titularul de disciplină a confirmat acest lucru, secretariatul va emite un Catalog de echivalare care va 
fi completat și validat de cadrul didactic. 

În cazul în care rezoluția cadrului didactic titular de disciplină este negativă, studentul are dreptul la 
contestație. Contestația poate fi depusă la secretariatul facultății în termen de 48 ore de la 
transmiterea rezoluției către student.  

În vederea soluționării contestației decanul facultății solicită departamentului de resort numirea unei 
comisii de specialitate care va analiza documentele depuse. 

Dacă rezoluția comisiei este pozitivă secretariatul va emite catalogul de echivalare către comisia 
numită. 

În cazul în care rezoluția la contestație este negativă, studentul se va prezenta la examen. 

În toate situațiile scretariatul va comunica studentului rezoluția solicitărilor. 
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 Nu se poate solicita echivalarea unei discipline după ce studentul s-a prezentat la examen. 

2. În cazul în care studentul declarat admis în anul întâi, după concurs de admitere, solicită 
glisarea în an superior.  

În această situație este necesară echivalarea examenelor din anul anterior de studiu. În acest caz se 
vor parcurge următoarele etape: 

a. Studentul admis va depune cerere de echivalare pentru glisare în an superior, la secretariatul 
facultății, în termen de maxim 5 zile de la data la care a fost declarant admis.  

b. Echivalarea se face de către o comisie stabilită de Consiliul facultății, pe baza situației școlare și a 
fișelor disciplinelor promovate anterior.  

Referatul de echivalare va conține obligatoriu denumirea disciplinei echivalate din situația școlară cu 
disciplina din planul de învățământ, nota și numărul de credite. Pe baza referatului comisiei de 
echivalare, Consiliul facultății aprobă, prin hotărâre, glisarea în anul II dacă prin echivalare a acumulat 
minim 45 de credite. 

3. În cazul în care studentul exmatriculat de la FEAA este reînmatriculat. 

Conform regulamentului privind activitatea profesională a studenților (în termen de maxim 3 ani de la 
exmatriculare) studentul are dreptul, pe baza de cerere, la recunoașterea tuturor disciplinelor identice 
prin preluarea notelor validate de cadrele didactice în baza de date. 

În cazul în care disciplina nu este identică se vor urma etapele echivalării notelor din anul curent de 
studiu. 

4. În condiţiile în care la sfârşitul duratei legale a ciclului de învăţământ un student nu a obţinut 
numărul total de credite.  

În acesastă situație studentul poate solicita prelungirea duratei de studiu, în regim cu taxă, cu cel mult 
un an. Planul de învățământ urmat se va alinia cu cel al promoției curente. Studentul are dreptul să 
urmeze doar acele cursuri nepromovate. Restul disciplinelor pot fi echivalate chiar dacă numărul de 
credite a fost modificat între timp. Recunoașterea tuturor disciplinelor identice se va face prin 
preluarea notelor validate de cadrele didactice în baza de date. 

Aprobat în ședința Consiliului Facultății din data de 20.05.2022 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI 
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