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DECANAT. 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  

COMISIEI PENTRU RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR 

 

Art. 1 

Comisia este formată din: prodecan, care îndeplinește și funcția de președinte al comisiei și din 3 

membri, care sunt reprezentanți ai departamentelor - o persoană pentru Departamentul de 

Geografie, respectiv două - pentru Departamentul de Biologie-Chimie. 

 

Art. 2 

Comisia se validează în Consiliul facultății, fiind supusă revalidării doar în situația în care intervin 

modificări în componența sa. 

 

Art. 3 

Comisia este responsabilă de rezolvarea cererilor de recunoaștere și echivalare a studiilor pentru 

studenții care au urmat cursurile instituțiilor de învățământ superior acreditate din România  ̶   

cazurile de mobilități interuniversitare, transfer, reînmatriculare, reluare a studiilor, urmarea celei 

de-a doua facultăți  ̶  , respectiv a cererilor studenților proveniți de la universități din străinătate, 

care au primit aprobarea Departamentului pentru Managementul Calității al Universității de Vest 

din Timișoara, conform procedurii proprii. 

 

Art. 4 

Recunoașterea și echivalarea studiilor se realizează în conformitate cu Procedura de recunoaștere 

și echivalare a studiilor în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, procedură validată de 

Consiliul facultății. 

 

Art. 5 

Obligațiile membrilor:  

- să participe la ședințele comisiei; 

- să verifice, în solidar cu Președintele Comisiei, conținutul deciziilor de recunoaștere șiechivalare 

a studiilor, respectiv a anexelor prezăyute de Procedură; 

- să realizeze, pentru cererile care le sunt transmise de către președintele comisiei, demersurile 

prevăzute de Procedura de recunoaștere și echivalare a studiilor, încadrându-se în termenele 

stabilite; 

- să semnaleze președintelul comisiei eventualele disfucționalități de natură a împiedica aplicarea 

Procedurii în termenele stabilite; 

- să solicite președintelui reunirea, în ședință, a comisiei în momentul finalizării demersurilor 

prevăzute de Procedură. 

 

Art. 6 

Pierderea calității de membru poate interveni în următoarele situații: 

a) renunțarea unilaterală, în formă scrisă și motivată; 

b) înlocuirea pentru absențe repetate; 

c) înlocuirea pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la Art. 5. 

Propunerea  de înlocuire a unui membru, descrisă la punctele b) și c), se face de către Președintele 

Comisiei, către Departamentul din care acesta face parte. 

Art. 7  

Obligațiile Președintelui comisiei: 
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- să repartizeze membrilor comisiei dosarele transmise de Secretariatul Facultății, în concordanță 

cu Departamentul pe care-l reprezintă;  

- să asigure respectarea Procedurii de recunoaștere și echivalare a studiilor; 

- să verifice conținutul Deciziilor de recunoaștere și echivalare a studiilor și anexele necesare; 

- să organizeze ședințele Comisiei, cu respectarea quorum-ului; 

- să înainteze, spre validare, Consiliului facultății, deciziile Comisiei. 

 

Art. 7 

Comisia se reunește în ședință ori de câte ori se înregistrează cereri de recunoaștere a studiilor, 

fiind necesar, pentru quorum, prezența a 2/3 din membri. 

Ședințele se anunță de către Președintele comisiei cu cel puțin 48 de ore înainte, în momentul în 

care membrii anunță finalizarea demersurilor aferente cererilor care le-au revenit. 

                                                                                                                                                                     

Întocmit, 

 

Prodecan,                                                                                                                                                                 

Lect. dr Cătălina ANCUȚA 

 

Prezentul Regulament a fost validat în ședința Consiliului Facultății de Chimie, Biologie, 

Geografie din data de 8.11.2012. 

 


