Ordinul 5530/2015 M.Of. 799 din 28-oct-2015

ORDIN nr. 5530 din 21 octombrie 2015 privind completarea Normelor metodologice pentru
vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ
superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5.436/2011
În baza prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de
studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează
fără autorizare,
având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143, 213 şi art. 216 alin. (2) lit. O din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de
învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.436/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, cu modificările ulterioare,
se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"j) actele de studii şi anexele la actele de studii emise de către instituţiile de învăţământ superior din România pentru
absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012 sunt recunoscute ca fiind eliberate în
conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015
privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi
sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare."
2. La articolul 15, după primul alineat, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Pentru recunoaşterea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise absolvenţilor înmatriculaţi până în
anul universitar 2015-2016, care conţin neconcordanţe cu unele dintre elemente Nomenclatorului domeniilor şi al
programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care
pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului, solicitanţii depun la dosar documentele de şcolarizare
şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector prin notă adresată Centrului Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor."
Art. II
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
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