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Studii universitare

Recunoa?terea ?i echivalarea
Procedurile de recunoa?tere ?i echivalare pentru diplomele de nivel licen??, master ?i doctorat se aplic? diplomelor
ob?inute la universit??i din state ter?e, cu excep?ia universit??ilor de prestigiu din aceste state pentru care se
aplic? procedura recunoa?terii automate.
CNRED recunoa?te actele de studii de nivel universitar prin evaluarea ?i stabilirea nivelului, domeniului ?i/sau a
specializ?rii actului de studii ob?inut în str?in?tate raportat la sistemul românesc de înv???mânt.
În urma evalu?rii, CNRED poate recunoa?te nivelul diplomei, domeniul de studii ?i/sau specializarea, automat sau
prin sus?inerea de examene de diferen?? sau alte m?suri compensatorii.
Aceast? procedur? se aplic? atât pentru continuarea studiilor în România, cât ?i pentru accesul la pia?a for?ei de
munc?.
CNRED recunoa?te, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de licen?? ?i master. În anumite cazuri,
diplomele de licen?? ?i master sunt evaluate de c?tre Consiliul Na?ional de Evaluare a Diplomelor (CNED), în
vederea recunoa?terii sau echival?rii.
CNRED recunoa?te, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de doctor. Acest termen se poate prelungi
în mod corespunz?tor în cazul efectu?rii unor verific?ri suplimentare sau în cazul în care CNRED înainteaz? dosarul
spre evaluare Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.).

Recunoa?terea automat?
Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoa?te, f?r? a dispune
sus?inerea de examene de diferen?? sau alte m?suri compensatorii, nivelul diplomei ?i
domeniul de studii. În cazul în care specializarea ob?inut? în str?in?tate are corespondent în România, CNRED
recunoa?te, la cerere, aceast? specializare.
Recunoa?terea automat? se aplic? atât pentru continuarea studiilor în România, cât ?i pentru accesul la pia?a
for?ei de munc?. Pentru continuarea studiilor în înv???mântul universitar din România, CNRED colaboreaz?
cu institu?iile de înv???mânt superior.
CNRED recunoa?te, în baza unui dosar, actele de studii ob?inute la universit??i din UE ?i universit??i de prestigiu
din alte state.
Termenul de recunoa?tere pentru diplomele de licen?? ?i master este de 30 zile, iar pentru diplomele de doctor
este de 10 zile.
CNRED aplic? procedura de recunoa?tere automat? din anul 2008 pentru diplomele ob?inute la institu?ii de
înv???mânt acreditate din orice stat al Uniunii Europene, SEE ?i Confedera?ia Elve?ian?.
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Cet??eni români
Diploma de licen??
Diploma de master
Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cet??enia român? ?i de?in atestat de recunoa?tere
Diploma de doctor
Recunoa?terea automat? a calit??ii de conduc?tor de doctorat ?i a abilit?rii ob?inute în U.E., S.E.E. sau
Confedera?ia Elve?ian?
Recunoa?terea automat? a func?iilor didactice din înv???mântul universitar

Cet??eni din alte state UE, membri de familie, protec?ie subsidiar? ?i refugia?i
Recunoa?tere studii în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD
Recunoa?tere acte de studii superioare pentru accesul pe pia?a for?ei de munc?
Diploma de doctor
Recunoa?terea automat? a calit??ii de conduc?tor de doctorat ?i a abilit?rii ob?inute în U.E., S.E.E. sau
Confedera?ia Elve?ian?
Recunoa?terea automat? a func?iilor didactice din înv???mântul universitar

Cet??eni din state ter?e
Recunoa?tere acte de studii în vederea ob?inerii autoriza?iei de munc? în România
Diploma de doctor
Recunoa?terea automat? a calit??ii de conduc?tor de doctorat ?i a abilit?rii ob?inute în U.E., S.E.E. sau
Confedera?ia Elve?ian?
Recunoa?terea automat? a func?iilor didactice din înv???mântul universitar
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