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I.
SCOP:
Facilitarea recunoașterii studiilor efectuate de către studenți la Facultatea de Matematică
și Științele Naturii din cadrul Universității Rostock (UR) în cadrul Acordului bilateral
pentru Programul de Diplomă Dublă.
II.
DOMENIUL DE APLICARE:
Administrativ.
III.
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, din UBB,
în baza sistemului European de credite transferabile (ECTS); Regulamentul de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate al Universităţii Babeş-Bolyai; Acordul bilateral
pentru Programul de Diplomă Dublă între Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea
Rostock (ABPDD).
IV.
DEFINIȚII ȘI ABREVIERI:
PO – procedură operațională
DCN – Decanat
01 – codificarea numerică a procedurii
V.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
La nivelul facultății, reprezentantul Liniei de Studiu în Limba Germană (LSLG) păstrează
legătura cu omologul său de la Facultatea de Matematică și Științele Naturii din cadrul
Universității Rostock.
Cei doi reprezentanți își comunică reciproc informațiile legate de studenții ce au efectuat
sau efectuează mobilități la oricare dintre cele două universități (UBB sau UR).
Notele obținute în mobilități vor fi recunoscute la UBB pe baza Regulamentului de
recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate al Universităţii Babeş-Bolyai,
similar cu procedura de recunoaștere în cazul mobilităților ERASMUS, exceptând
necesitatea unui Learning Agreement. Decizia de echivalare a notelor la disciplinele
efectuate în mobilități este întocmită de o comisie din care face parte și reprezentantul
LSLG pe facultate.
Disciplinele studiate la oricare dintre cele două Universități, UBB și UR, de către
studenți, se recunosc reciproc conform ABPDD. Pentru a asigura un conținut
informațional unitar între specializările celor două universități partenere, are loc periodic
ajustarea planurilor de învățământ. Nevoile apărute în privința conținutului disciplinelor
din planurile de învățământ, la oricare dintre universitățile partenere, se comunică între
reprezentații celor două specializări (respectiv Biologie la UR și Ecologie și Protecția
Mediului în limba germană la UBB).
VI.
RESPONSABILITĂȚI:
Reprezentantul LSLG la nivel de facultate răspunde de actualizarea planului de
învățământ la specializarea Ecologie și Protecția Mediului în limba germană și de
comunicarea cu omologul de la Universitatea Rostock. De asemenea, același reprezentant
face parte din comisia de echivalare a studiilor efectuate de studenții în mobilitate la UR.
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