Alianța Română a Universităților Tehnice

Regulament privind derularea mobilităților academice studențești în cadrul
programului ARUT – Exchange S.

Art. 1. Prezentul regulament este realizat în conformitate cu:
- Legea nr. 1/2011;
- Carta Universitară Europeană;
- Ghidul Comisiei Europene privind utilizarea ECTS;
- Ordinul MEN nr. 651 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind
mobilitatea academică a studenţilor.
Art. 2. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea mobilităților
academice ale studenților înmatriculați la zi in cadrul universităților aparținând Alianței
Române a Universităților Tehnice (numită în continuarea ARUT) la ciclul licenţă şi
master.
Art. 3. Scopul mobilităților studențești din cadrul ARUT este de a crea un cadru pentru
facilitarea schimbului de experiență între studenții universităților din ARUT pentru ca
aceștia să beneficieze de cunoştinţele şi experienţa unui personal academic din cadrul
altor universităţi membre ARUT, în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale.
Art.4. (1) Mobilităţile de studii se realizează pentru perioade de maximum 2 semestre
pe ciclul de studii.
(2) Participarea la mobilităţi a studenților de la ciclul licență se poate face numai
începând cu semestrul al 3-lea.
(3) Studenţii înmatriculaţi în an terminal, nu pot beneficia de mobilității în semestrul 2 al
acestui an.
Art.5. Mobilitățile în cadrul programului ARUT beneficiază de suport financiar, printr-o
bursă oferită de către universitatea la care studentul este înmatriculat. Cheltuielile de
cazare sunt suportate de universitatea gazdă.
Art.6. (1) Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate la alte instituţii de învăţământ
superior din ţară, transferabilitatea creditelor, se realizează conform regulamentului
privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din universitate, în
baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) și a normelor legale aflate în
vigoare.
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(2) Beneficiarul mobilităţii îşi păstrează obligaţiile financiare faţă de universitatea de
origine pe parcursul mobilităţii, fiind scutit de achitarea taxelor de şcolarizare la
universitatea parteneră.
(3) Pe durata mobilităţii, studentul îşi păstrează dreptul la alte tipuri de bursă, din cadrul
universității unde este înmatriculat, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de alocare a
burselor.
Art.7. Organizarea și desfășurarea programului de mobilități ARUT-Exchange S este
în responsabilitatea prorectorilor de resort din cadrul universităților ARUT. Aceștia vor
desemna la nivelul facultăților - acolo unde e cazul - o persoană responsabilă cu
mobilitățile studențesti (recomandat fiind prodecanul de resort).
Art.8. Candidatii isi vor exprima intenția de participare la programul de mobilitate ARUTExchange S prin depunerea unui dosar la secretariatul facultății unde sunt înmatriculaţi.
Dosarul va trebui să conțină următoarele documente:
- formular de înscriere, cu precizarea specializării şi a disciplinelor contractate in
program (anexa 1)
- scrisoare de intenţie;
- curriculum vitae;
- foaia matricolă;
Art.9. Pentru a fi eligibil, un student trebuie să aibă media generală multianuală
minimum 7.00 și maximum 2 discipline nepromovate/an. Iar pentru studenții masteranzi
din anul 1, media de admitere mínimum 7,50. Universitățile partenere ARUT pot stabili
condiții minimale pentru participarea studenților în acord cu reglementările și hotărârile
proprii.
Art.10. Clasificarea candidaților de la ciclul de studii licență și master anul 2 se face pe
baza mediei generală multianuale iar a celor de la nivelul master anul 1 pe baza mediei
de la admitere.
Art.11. Procesul de selecție a studenților pentru programul de mobilităţi ARUTExchange S se va desfășura sub coordonarea prorectorilor de resort. Lista studenților
selectați se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Universității.
Art.12. Operaţia de atribuire a mobilităților se realizează de Comisia “Programe de
studii și curricula universitară” a ARUT, funcţie de numărul de solicitări și în urma
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consultărilor cu reprezentanții universităților membre .
Art.13. Procesul de pregătire și organizare propriu-zisă a mobilităților se realizează sub
coordonarea prorectorilor de resort ai universităților unde este înmatriculat studentul.
Art.14(1). În vederea pregătirii mobilităţii, studenţii selectaţi vor întocmi contractele de
studii, care vor fi aprobate de reprezentanții celor doua universități. Modificarea
ulterioară a contractelor de studii poate fi făcută doar în caz excepțional și doar cu
acordul celor 2 universități.
(2)

Contractul de studii va cuprinde programul de studii propus pe durata mobilităţii,

totalizând 30 credite ECTS / semestru; disciplinele vor fi completate așa cum se
regăsesc în oferta educațională a universității de destinaţie;
(3)

Contractul de studii se încheie în trei exemplare originale: unul pentru student,

unul pentru universitatea de destinație a mobilității şi unul pentru universitatea gazdă
(la care este înmatriculat studentul).
Art.15 Pentru îndeplinirea formalităţilor administrative legate de înscrierea pe perioada
mobilităților, studenții selectați vor furniza toate documentele solicitate în vederea
începerii studiilor.
Art.16. La finalul mobilităţii, studentul va depune la revenirea la universitatea gazdă- la
cabinetul prorectorului cu procesul de învătământ- următoarele documente:
a) foaia matricolă atestând notele şi creditele de studii transferabile obţinute, precum şi
alte forme de evaluare a activităţii desfăşurate la universitatea unde a desfășurat
mobilitatea
b) raport asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studii (întocmit de către
beneficiar);
Art.17. Programul de desfășurare a mobilităților ARUT-Exchange S se realizează
conform unui calendar elaborat anual de către Comisia “Programe de studii și curricula
universitară” a ARUT.
Art.18. Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul reuniunii ARUT din data de
04.05.2018.

