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Comisia de echivalare a rezultatelor obtinute

în diverse programe de studii

include cadre didactice de la Facultatea de Arhitectură, având competente în definirea
aportului diferitelor discipline din planul de învătământ la formarea profesională a
studentilor arhitecti, în concordantă cu prevederile legale în domeniu în vigoare.
Componenta Comisiei este aprobată de Consiliul Facultătii de Arhitectură la
începutul fiecărui an universitar, incluzînd un presedinte si doi membrii.
Preşedintele Comisiei este membru al Consiliului Departamentului Arhitectură si
propune componenta Comisiei.
Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu :
-Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
-Ordinului Ministrului Educatiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea
generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (ECST – European
Credit Transfer System);
-Regulament privind utilizarea sistemului European de credite transferabile
(ECST) în cadrul Universitătii Spiru Haret în vigoare (aprobat de Senatul Universitătii
Spiru Haret în sedinta din data de 26.09.2012, cu modificările aprobate

de Senatul

Universitătii Spiru Haret în sedinta din data de 04.12.2013);
-Regulament privind activitatea profesională a studentilor, actualizat si aprobat la
începutul fiecărui an universitar de Consiliul Facultătii de Arhitectură ;
Procedura de solicitare şi aprobare a transferului de credite transferabile,
aprobată de Consiliul Facultătii de Arhitectură
Activitatea Comisiei are în vedere aplicarea reglementărilor în vigoare privind
echivalarea rezultatelor între programe de studii.
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Punerea în aplicare a acestor regulamentări se face în conformitate cu
Procedura de solicitare şi aprobare a transferului de credite transferabile, aprobată de
Consiliul Facultătii de Arhitectură.
Comisia de echivalare a rezultatelor obtinute în diverse programe de studii
colaborează cu Secretariatul Facultătii de Arhitectură si Secretriatul General al
Universitătii Spiru Haret.
Comisia acordă consultantă

studentilor interesati

de echivalarea creditelor,

activitatea acesteia subordonându-se Consiliului Facultătii de Arhitectură.
Comisia de echivalare a rezultatelor obtinute în diverse programe de studii este
formată din :
-conf. univ. dr. arh. Rusu Constantin - presedinte;
-lector univ. dr. arh. Petrescu Ioana - membru;
-lector univ. dr. arh. Stanciu Bogdan - membru;

Aprobat de Consiliului Facultătii de Arhitectură în sedinta din data 08 iunie 2016
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