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ANUNȚ
Academia de Studii Economice din București (ASE) își reafirmă solidaritatea cu
studenții, profesorii și membri personalului auxiliar din învățământul superior ucrainean, precum
și cu cetățenii acestei țări.
Conform Ordinului 3325/02.03.2022 pentru completarea Anexei Ordinului ministrului
educației nr. 5140/2019 din 11 septembrie 2019 pentru Aprobarea Metodologiei privind
mobilitatea academică a studenților, ASE a elaborat Metodologia privind mobilitatea studenților
străini care provin din instituții de învățământ superior din Ucraina prin care se stabilesc criteriile
generale de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate de către cetățenii non-UE și etnici
români în Ucraina. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
* Dosarul de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități
nereglementate conține următoarele acte:
a) cererea de înscriere, formular tipizat (Anexa 1);
b) copia legalizată a diplomei de bacalaureat, atestatul emis de către direcția de specialitate din
cadrul Ministerului Educației, de recunoaștere a diplomei de acces în învățământul superior
obținute în străinătate/scrisoare de acceptare la studii – pentru solicitanții care doresc să continue
studiile în cadrul unui program de studii universitare de licență, masterat sau doctorat;
c) copia legalizată a diplomei de licență, atestatul emis de direcția de specialitate din cadrul
Ministerului Educației de recunoaștere a diplomei obținute în străinătate/scrisoare de acceptare la
studii – pentru solicitanții care doresc să continue studiile în cadrul unui program de masterat sau
doctorat;
d) copia legalizată a diplomei de master, atestatul emis de direcția de specialitate din cadrul
Ministerului Educației, de recunoaștere a diplomei obținute în străinătate/scrisoare de acceptare
la studii – pentru solicitanții care doresc să continue studiile în cadrul unui program de doctorat;
e) documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situația școlară pentru anii
absolviți, care să conțină denumirea disciplinelor, notele, numărul de credite (ECTS) și numărul
de ore de activități didactice (curs, seminar etc.) pentru fiecare disciplină, emis de instituția de
învățământ superior de la care provine solicitantul și traducerea legalizată în limba română;
f) în cazul în care instituția de învățământ superior de la care provine solicitantul nu utilizează
sistemul de credite de studii transferabile ECTS, solicitantul trebuie să prezinte o grilă de
conversie a creditelor utilizate în instituția de învățământ de la care provine, în credite ECTS,
emisă de aceasta, tradusă și legalizată în limba română;
g) programele analitice/fișele disciplinelor sau echivalentul acestora pentru disciplinele studiate
în instituția de învățământ superior de la care provine solicitantul și traducerea legalizată în
limba română;
h) certificatul de competență lingvistică pentru limba de predare și de examinare, în cadrul
programului de studii la care dorește să se înscrie, emis de instituțiile abilitate în acest sens de
către Ministerul Educației;
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i) copia legalizată a certificatului de naștere și copia actului de identitate sau a pașaportului, și,
după caz, traducerea legalizată în limba română;
j) copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii
nu coincide cu cel din actul de identitate, și, după caz, traducere legalizată în limba română;
k) declarație pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a
exmatriculării datorate încălcării codului de etică și deontologie al unității de proveniență;
l) patru poze format ¾;
m) dovada înmatriculării într-una dintre instituțiile de învățământ superior recunoscute în
Ucraina (permis de ședere care atestă calitatea de student, carnet de student, format fizic sau
electronic, foaie matricolă, alte documente), fie o declarație pe proprie răspundere că vor
prezenta aceste documente în perioada următoare.
* În cazul în care studentul nu se află în posesia diplomelor care i-au permis accesul în ciclul
de studii la care a fost înmatriculat, acesta va completa o declarație pe proprie răspundere prin
care se obligă să le depună până la finalizarea studiilor.
* Procedura de evaluare a dosarelor depuse în vederea recunoașterii:











Solicitantul depune dosarul de recunoaștere a perioadei de studii, conținând, după caz,
toate documentele menționate, la Direcția de Relații Internaționale din cadrul ASE
București, sala 0024;
DRI verifică eligibilitatea și conținutul dosarului și programează susținerea testului de
competență lingvistică, pentru cei care nu se află în posesia unor certificate internaționale
recunoscute;
După afișarea rezultatelor la testul de competență lingvistică, dosarele sunt transmise
comisiei de specialitate constituită la nivelul fiecărei facultăți pentru evaluările
candidaților care nu dețin documentele doveditoare;
Pentru candidații ale căror dosare conțin documentele solicitate se aplică metodologia
CRID de recunoaștere academică a perioadelor de studii;
În cazul în care studenții sau studenții doctoranzi nu pot dovedi studiile parcurse prin
documente emise de către instituția de învățământ superior pe care au frecventat-o
anterior în Ucraina, ASE va evalua pe baza unor criterii proprii și cu respectarea bunelor
practici internaționale, competențele, abilitățile și rezultatele învățării în funcție de
programul pentru care se solicită mobilitatea și va decide cu privire la recunoașterea și
acordarea creditelor de studiu transferabile (Anexa 2).
Studentul sau studentul doctorand aflat în situația menționată mai sus, va prezenta,
înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii la
care a fost înmatriculat.
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Annexe 1

Fişă de înscriere / Registration form
Informaţii privind solicitantul / Applicant’s data
Nume / Last name______________________________________________________, iniţiala/iniţialele tatălui / father’s initial(s) ________________, prenume / first (middle) name(s)
_______________________________________________________, CNP (dacă este cazul) / national identification number (if applicable) _________________________, locul naşterii
/ place of birth __________________________________, data naşterii (zi/lună/an) / date of birth (day/month/year) _____________________________, adresa de domiciliu / residence:
localitatea / city ______________________________________________, strada / street ________________________________________________, numărul / number ________, bloc /
building ___________, scara / entrance ________, etajul / floor _____, apartamentul / apartment _____, judeţul/sectorul / district/sector__________________, ţara / country
__________________________________, cetăţenia / citizenship ________________________, naţionalitatea / nationality _________________________, legitimat prin CI / Paşaport
seria / ID card/passport series _____ numărul / number _________________, eliberat de / issued by ___________________________________ la data / on (date) ________________.
Telefon / phone no ____________________________________________________, E-mail _________________________________________________________________________
Liceul absolvit / Highschool graduated ____________________________________________________________________________________________________________________
Informaţii privind studiile de licenţă absolvite (completaţi doar dacă solicitaţi să continuaţi studiile în cadrul unui program de studii universitare de masterat sau doctorat) / Information
on bachelor’s studies (to be filled in by Master’s or PhD studies applicants)
Universitatea absolvită / University graduated _______________________________________________________________________________________________________________
Facultatea absolvită / Faculty graduated ___________________________________________________________________________________________________________________
Programul de studii de licenţă absolvit / Bachelor’s programme graduated ________________________________________________________________________________________
Forma de învăţământ la care s-au desfăşurat studiile / Type of studies ____________________________________________________________________________________________
Limba de studiu şi de examinare pe parcursul studiilor / Language of studies and examination ________________________________________________________________________
Informaţii privind studiile de masterat absolvite (completaţi doar dacă solicitaţi să continuaţi studiile în cadrul unui program de studii universitare de doctorat) / Information on master’s
studies (to be filled in by PhD studies applicants)
Universitatea absolvită / University graduated ______________________________________________________________________________________________________________
Facultatea absolvită / Faculty graduated __________________________________________________________________________________________________________________
Programul de studii de masterat absolvit / Master’s programme graduated _______________________________________________________________________________________
Forma de învăţământ la care s-au desfăşurat studiile / Type of studies ___________________________________________________________________________________________
Limba de studiu şi de examinare pe parcursul studiilor / Language of studies and examination _______________________________________________________________________

Informaţii privind studiile la care doriţi să vă înscrieţi / Information on the study programme you apply for
Nivelul studiilor universitare (licenţă/masterat/doctorat) / Level of studies (Bachelor’s / Master’s / PhD.) _____________________________________________________________
Facultatea / Faculty _________________________________________________________________________________________________________________________________
Specializarea / Major ________________________________________________________________________________________________________________________________
Anul de studiu în care solicitaţi înscrierea / Year of studies you register for _____________________________________________________________________________________
Limba de studiu şi de examinare / Language of studies and examination _______________________________________________________________________________________
Forma de învăţământ / Type of studies __________________________________________________________________________________________________________________
Locaţia geografică / Center ___________________________________________________________________________________________________________________________
Anexez prezentei / Enclosed documents:
 copia legalizată a diplomei de bacalaureat și a foii matricole obţinute în România, sau, după caz, atestatul emis de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, de recunoaştere a diplomei de acces în învăţământul superior
obţinute în străinătate/scrisoare de acceptare la studii;
 copia legalizată a diplomei de licenţă și a foii matricole obţinute în România, sau, după caz, a atestatului emis de
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei de recunoaştere a diplomei obţinute în străinătate/scrisoare
de acceptare la studii;
 copia legalizată a diplomei de master și a foii matricole, obţinute în România, sau, după caz, a atestatului emis de
direcţia de specialitate din cadrul ministerului educaţiei, de recunoaştere a diplomei obţinute în străinătate/scrisoare
de acceptare la studii;
 documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaţia şcolară pentru anii absolviţi, care să conţină
denumirea disciplinelor, notele, numărul de credite (ECTS) şi numărul de ore de activităţi didactice (curs, seminar
etc.) pentru fiecare disciplină, emis de insituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul şi traducerea
legalizată în limba română ;
 grila de conversie a creditelor utilizate în instituţia de învăţământ de la care provine, în credite ECTS, emisă de aceasta,
tradusă şi legalizată în limba română, dacă este cazul ;
 programele analitice/fişele disciplinelor sau echivalentul acestora pentru disciplinele studiate în instituţia de
învăţământ superior de la care provine solicitantul şi traducerea legalizată în limba română;
 certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare, emis de instituţiile abilitate în acest
sens de către Ministerul Educaţiei;
 copia legalizată a certificatului de naştere şi copia actului de identitate sau a paşaportului, şi, după caz, traducerea
legalizată în limba română ;
 copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din
actul de identitate, şi, după caz, traducere legalizată în limba română ;
 declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate
încălcării codului de etică şi deontologie al unităţii de provenienţă sau pentru neîndeplinirea obligaţiilor;
 patru poze format ¾;
 chitanţa care atestă plata taxei de evaluare a dosarului, stabilită de Senatul ASE

 certified copy of the Romanian highschool diploma and transcript of
records or equivalence certificate / acceptance letter issued by the
Ministry of Education
 certified copy of the Romanian Bachelor’s diploma and transcript of
records or equivalence certificate / acceptance letter issued by the
Ministry of Education
 certified copy of the Romanian Master’s diploma and transcript of records
or equivalence certificate / acceptance letter issued by the Ministry of
Education
 certified translation to Romanian language of the transcript of records
issued by a higher education institution - containing information on the
number of years graduated, the name of the subjects passed, the credits
(ECTS) accumulated and the number of contact hours / subject
 certified translation to Romanian of the conversion table of the credits to
ECTS used in the higher education institution of origin
 certified translation to Romanian of the course descriptions for the
subjects studied at the higher education institution of origin
 language proficiency certificate for the language of studies, issued by
institutions recognized by the Ministry of Education and Research
 certified copy / certified translation to Romanian of the birth certificate
and copy of the ID card / passport
 certified copy / certified translation to Romanian of the marriage licence
(if applicable)
 statement that the applicant didn’t interrupt previous studies due to failure
to comply with ethics and moral codes or student obligations
 four pictures ¾ format
 proof of payment of the file assessment fee, as established by ASE Senate

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fişă de înscriere sunt conforme cu realitatea. / I hereby certify that the information provided in this registration form is correct and complete.

Data / Date __________________

Semnătura / Signature __________________________

Annexe 2

Schedule of the enrollment process

Registration

Language competence assessment
Speciality exam/Specialty assessment
Publication of the final results
Payment of the tuition fees and enrollment

Monday-Friday
between 09.00-12.00
International Relations Department,
room 0024
Weekly –Tuesday
Weekly – Thursday
Weekly – Friday
After obtaining the approvals /
acceptance letters from the ministry of
education

