
Anexa 2. Exemple de preluări în Recomandările-cadru de inițiere și organizare a programelor 

comune de studii superioare 

Recomandări-cadru Codul Educației 

VII. Calificări și diplome de studii 

21. Calificarea comună este acordată şi diploma 

comună este eliberată în una din următoarele 

formule: 

            a) o diplomă comună suplimentar la una sau 

mai multe diplome naţionale; 

            b) o diplomă comună emisă de către 

instituţiile care oferă programul comun de studiu fără 

eliberarea diplomei naţionale; 

            c) una sau mai multe diplome naţionale 

eliberate oficial şi un certificat pentru atestarea 

calificării acordate în comun. 

22. Diplomele şi certificatele comune se perfectează 

în limbile de comunicare stabilite în cadrul 

parteneriatului şi în limba engleză 

 

(3) Calificarea comună este acordată şi diploma 

comună este eliberată în una din următoarele 

formule: 

            a) o diplomă comună suplimentar la una 

sau mai multe diplome naţionale; 

            b) o diplomă comună emisă de către 

instituţiile care oferă programul comun de studiu 

fără eliberarea diplomei naţionale; 

            c) una sau mai multe diplome naţionale 

eliberate oficial şi un certificat pentru atestarea 

calificării acordate în comun. 

(4) Diplomele şi certificatele comune se 

perfectează în limbile de comunicare stabilite în 

cadrul parteneriatului şi în limba engleză 

9. Un program comun de studii superioare 
presupune că: 
            a) instituţiile membre participante în 
programe comune  sunt autorizate provizoriu sau 
acreditate pentru organizarea programelor de studii 
respective în ţara de origine; 
            b) fiecare membru al consorţiului în cadrul 
programului comun de studii superioare dispune de 
permisiunea autorităţilor naţionale abilitate în acest 
scop pentru organizarea programului comun; 
            c) studenţii din fiecare instituţie participantă la 
programul comun realizează o perioadă de studiu în 
instituţiile partenere, dar nu neapărat în toate 
instituţiile consorţiului; 
            d) perioada de aflare a studenţilor la 
instituţiile sau organizaţiile partenere ale instituţiei de 
învăţămînt superior constituie o parte substanţială a 
programului comun; 
            e) perioadele de studiu şi examenele 
promovate la instituţiile partenere sunt recunoscute 
deplin şi în mod automat, în condiţiile legii; 
            f) cadrele didactice din instituţiile participante 
la consorţiu vor contribui în comun la dezvoltare și 
realizarea programului de studiu. 

  (5) Un program comun de studii superioare 
presupune că: 
            a) instituţiile membre ale consorţiului sînt 
autorizate provizoriu sau acreditate în ţara de 
origine; 
            b) fiecare membru al consorţiului dispune 
de permisiunea autorităţilor naţionale abilitate în 
acest scop pentru organizarea programului 
comun; 
            c) studenţii din fiecare instituţie 
participantă la programul comun realizează o 
perioadă de studiu în instituţiile partenere, dar nu 
neapărat în toate instituţiile consorţiului; 
            d) perioada de aflare a studenţilor la 
instituţiile sau organizaţiile partenere ale instituţiei 
de învăţămînt superior constituie o parte 
substanţială a programului comun; 
            e) perioadele de studiu şi examenele 
promovate la instituţiile partenere sînt 
recunoscute deplin şi în mod automat, în 
condiţiile legii; 
            f) cadrele didactice din instituţiile 
participante la consorţiu vor contribui în comun şi 
în mod egal la realizarea programului de studiu. 

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2021/01/D2.2_Recommendations_framework_initiation_organisation_joint-double-degrees_HE_programmes__RO_EN.pdf
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