ORGANIZAREA ACIVITĂŢILOR DE EVALUARE PE
PARCURSUL SEMESTRULUI
1. Nu este permisă programarea niciunei activităţi care să se suprapună cu orarul
normal al studenţilor fără aprobarea specială a Biroului Consiliului Facultăţii, care se
poate acorda, în mod excepţional, pentru participarea la prelegeri, seminarii,
demonstraţii susţinute de mari personalităţi, profesori, cercetători sau specialişti din
industrie, care prezintă un interes deosebit ştiinţific sau tehnic de specialitate.
2. Se instituie câte o sesiune specială de reexaminări, în fiecare semestru, în
săptămânile a 3-a, a 4-a şi a 5-a, pentru studenţii din anii II, III şi IV, pentru
disciplinele nepromovate din anii anteriori. Examenele vor fi programate la
secretariat prin consultarea titularilor, la toate disciplinele curente din semestrul
respectiv, sâmbăta şi duminica, în săptămânile precizate (circa 2 discipline pe
săptămână la fiecare an de studii). Studenţii în cauză sunt obligaţi să se înscrie pe
liste la titulari pentru a susţine examenele. Nu se vor accepta reexaminări în afara
perioadelor respective, cu excepţia, evident, a sesiunii de reexaminări din calendarul
anului universitar. Practic, în fiecare semestru, un student care are discipline
nepromovate din anii anteriori, poate susţine reexaminările la fiecare disciplină de cel
mult două ori, o dată în săpt. 3-5 şi a doua dată în sesiunea normală, împreună cu
studenţii din anul curent (cei care trebuie să refacă laboratoare rămân numai cu
ultima posibilitate).
3. Cu acordul titularilor, pentru studenţii din anul curent, se pot programa în semestrul
al II-lea, în săptămânile 1 şi 2, restanţe la examenele nepromovate din semestrul I,
cu precizarea că notele pot fi trecute în catalog doar în sesiunea de vară. În plus,
studenţii care nu promovează trebuie înştiinţaţi că pot susţine examenele în sesiunea
de restanţe din toamnă numai cu achitarea taxelor de reexaminare deoarece şi-au
consumat cele două examinări la care au dreptul.
4. Testele pe parcurs se programează la secretariat, la cererea titularilor, în săptămânile
6-11. De regulă, testele pe parcurs se desfăşoară în cadrul orarului normal al fiecărei
discipline, la curs, seminar sau laborator şi numai în mod excepţional sâmbăta sau
duminica, în săptămânile menţionate.
În aceeaşi perioadă (săptămânile 6-11), se pot programa la secretariat, la cererea
titularilor, susţinerea lucrărilor de specialitate (numai în cadrul orarului normal al
fiecărei discipline) şi cursuri sau seminarii recapitulative, precum şi examene parţiale
(numai sâmbăta sau duminica), fără a se depăşi, în total, 2 activităţi pe săptămână
pentru fiecare an de studii. Studenţilor din anii superiori, care nu au promovat
reexaminările din săptămânile 3-5, li se poate condiţiona acceptarea unei noi
reexaminări, în sesiunile normale de iarnă, respectiv vară, odată cu formaţiile de
studii din anul curent, de prezenţa la cursurile sau seminariile recapitulative, sau de
efectuarea unor teme pentru acasă.
5. Predarea şi susţinerea proiectelor se realizează în săptămânile a 13-a şi a 14-a, în
cadrul orelor de proiect programate prin orar. Susţinerea colocviilor va fi programată
la secretariat prin consultarea titularilor, tot în săptămânile a 13-a şi a 14-a (max. . 2
probe pe săptămână la fiecare an de studii). De regulă, aceste activităţi se desfăşoară
în cadrul orarului normal al fiecărei discipline, la curs, seminar sau laborator şi numai
în mod excepţional sâmbăta sau duminica, în săptămânile menţionate.
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