PRECIZĂRI PRIVIND EXAMINAREA ŞI NOTAREA STUDENŢILOR:
 Colocviile se vor susţine în ultima săptămână de activitate didactică, respectiv 07 ianuarie – 11
ianuarie 2013, în concordanţă cu activitatea didactică a disciplinei;
 Toate colocviile, inclusiv examenele practice, se vor programa în aşa fel încât să nu se suprapună cu alte
activităţi didactice prevăzute în orar;
 Examenul (Colocviul) se va susţine cu cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, conform
normării din statul de funcţiuni, asistat de cadrul didactic care a condus lucrările practice sau stagiile la
grupa respectivă. Verificarea şi notarea cunoştinţelor se va face numai în sesiune, conform datelor
programate de disciplină şi care au fost comunicate decanatului;
 Cataloagele se completează cu toate precizările necesare: notă, absent, semnătura examinatorului în
dreptul numelui fiecărui student;
 Studenţii au dreptul să se prezinte o singură dată la examen în sesiune;
 Studenţii au dreptul de a se prezenta de 3 ori pe parcursul unui an universitar la examenul de la
aceeaşi disciplină:
o

sesiunea ordinară:

12 ianuarie – 01 februarie 2013;

o

sesiunea de restanţe:

02 februarie – 10 februarie 2013;

o

reexaminări/măriri notă:

11 iulie – 15 iulie 2013 – cu excepţia anilor terminali (pentru

anii terminali – a se vedea structura anului universitar 2012-2013).
Astfel, studenţii care nu promovează sau sunt absenţi la examenul în sesiunea de restanţe vor avea
dreptul să se prezinte la examen doar în reexaminări (11-15 iulie 2013), nu şi în sesiunea de restanţe
din iunie 2013.
Studentul se poate prezenta la cel mult 2 reexaminări / an universitar.
 Studenţii care vor susţine examene restante din anii anteriori (credite restante) se vor putea prezenta la
examen doar pe baza catalogului de examen individual, eliberat de secretariatul facultăţii.
 Notele se trec în carnet de către examinator şi se comunică studenţilor prin afişare la avizierul
disciplinei;
 Rezultatele la examen (biletele de examen) vor fi predate secretariatului în ziua susţinerii examenului
sau în ziua următoare, cu menţionarea datei examinării;
 Cataloagele de examen vor fi predate la secretariat după încheierea examenului la disciplina
dumneavoastră, dar nu mai târziu de ultima zi a sesiunii.

