
 

Acord de învățare  

  

1. Informații despre participanți  

Datele de contact ale organizației de origine 

Numele organizației   

Adresă  

Telefon/fax  

E-mail  

Website  

Persoană de contact  

Telefon/fax  

E-mail  

Datele de contact ale organizației gazdă 

Numele organizației  

Adresă  

Telefon/fax  

E-mail  

Website  

Persoană de contact  

Tutore/mentor  

Telefon/fax  

E-mail  

Datele de contact ale elevului/cursantului 



 

Nume  

Adresă  

Telefon/fax  

E-mail  

Data nașterii (zi/lună/an) 

Bifați 
☐ Masculin 

☐ Feminin 

Datele de contact ale tutorelui legal al elevului/cursantului, dacă este cazul 

Nume   

Adresă  

Telefon  

E-mail  

În cazul în care este implicată o organizație intermediară, vă rugăm să furnizați datele de contact 

Numele organizației  

Adresă  

Telefon/fax  

E-mail  

Website  

Persoană de contact  

Telefon/fax  

E-mail  

  



 

2. Durata perioadei de studii în străinătate 

Data de începere a 

perioadei de pregătire 

în străinătate  
(zi/lună/an) 

Data de încetare a 

perioadei de pregătire 

în străinătate 
(zi/lună/an) 

Durata perioadei 

petrecute în străinătate (număr de săptămâni) 

  



 

3. Calificarea pe care o urmează cursantul – inclusive informații cu 

privire la evoluția elevului/cursantului (cunoștințe, abilități/aptitudini 

și competențe deja dobândite) 

Titlul calificării urmate 

de cursant (furnizați și 

denumirea în limba 

parteneriatului, dacă 

este cazul) 

 

Nivelul CEC (dacă este 

cazul)  

Nivelul CNC (dacă este 

cazul)  

Informații cu privire la 

evoluția cursantului 

legată de ruta de 

învățare (Informațiile 

care să indice 

cunoștințele, 

abilitățile/aptitudinile și 

competențele dobândite 

pot fi incluse într-o 

anexă) 

 

Incluse în anexă – bifați 

după caz 

☐ Suplimentul la Certificatul Profesional Europass  

☐ CV Europass  

☐ Documentele de mobilitate Europass 

☐ Pașaportul Lingvistic Europass  

☐ Pașaportul European al Competențelor  

☐ (Unitatea (unitățile)) de rezultate ale învățării deja dobândite de 

către cursant 

☐ Altele: specificați  

  



 

4. Descrierea rezultatelor învățării care urmează a fi dobândite pe durata 

mobilității  
Titlul unității 

(unităților)/grupurilor de 

rezultate ale 

învățării/părți ale 

unităților ce urmează a 

fi dobândite 

 

Numărul de puncte de 

credit ECVET ce 

urmează a fi dobândite 

în străinătate  

Specificați (dacă este cazul) 

Rezultatele învățării 

care ce urmează a fi 

dobândite  
 

Descrierea activităților 

de învățare (ex. 

informații despre locul 

de învățare, sarcinile de 

îndeplinit și/sau 

cursurile de urmat 

 

Incluse în anexă – bifați 

dacă este cazl  

☐ Descrierea unității(lor)/ grupurilor de rezultate ale învățării care fac 

obiectul mobilității  

☐ Descrierea activităților de învățare 

☐ Planul de dezvoltare al cursantului pe durata mobilității 

☐ Altele: specificați  

  



 

5. Evaluare și documentare 

Persoana (persoanele) 

resposanbilă cu 

performanța 

elevului/cursantului  

Nume: 

Organizați, rol:  

Evaluarea rezultatelor 

învățării  

Data evaluării: zi/lună/an 

Metoda: Specificați 

Cum și când va fi 

înregistrată evaluarea?  

Va rugăm să includeți  

☐ Informații detaliate despre procedura de evaluare (ex. metode, 

criterii, grila de evaluare) 

☐ Modelul pentru documentarea rezultatelor învățării dobândite (cum 

ar fi Foaia Matricolă sau Documentele de Mobilitate Europass) 

☐ Planul de dezvoltare al elevului/cursantului pe durata mobilității  

☐ Altele: specificați 

  



 

6. Validare și recunoaștere 

Persoana responsabilă 

cu validarea rezultatelor 

învățării dobândite în 

străinătate 

Nume: Completați 

Organizație, rol: Specificați 

Cum se va desfășura 

procesul de validare? Specificați 

Înregistrarea 

rezultatelor validate 

Data: zi/lună/an 

Metodă: Specificați 

Persoana (persoanele) 

responsabilă cu 

recunoașterea 

rezultatelor învățării 

dobândite în străinătate 

Nume: Completați 

Organizație, rol: Specificați 

Cum se va desfășura 

procesul de 

recunoaștere? 
Specificați 

  



 

7. Semnături 

Organizația/țara de originie Organizația/țara gazdă Elev/Cursant 

   

Nume, rol Nume, rol Nume 

   

Locul, data Locul, data Locul, data 

   

 

 

Dacă este cazul: Organizația intermediară Dacă este cazul: Părinte sau tutore legal 

  

Nume, rol Nume, rol 

  

Locul, data Locul, data 

  

 

  



 

8. Informații suplimentare 

 

 

 

  



 

9. Anexe 

 

 

 

 

 

 


