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EXTRAS
din prevederi ale Regulamentelor / Deciziilor BEF în vigoare,
cu privire la evaluarea studenților în sem. al II-lea 2019-2020
1. Numărul de puncte alocat activităților din timpul semestrului/ examinării finale este:
• 60/ 40, pentru discipline cu examinare de tip Examen (E);
• 80/ 20, pentru discipline cu examinare de tip Verificare (V), la care încheierea situației se va realiza în
săptămânile a 13-a sau a 14-a.
2. Punctajul din timpul semestrului include puncte obținute din lucrări fără degrevare, susținute în timpul
semestrului, din materia predată, față în față sau on-line: asincron - pe platforma Moodle (Quiz-uri/teme
încărcate ca Assignments), sincron - folosind o platformă de comunicare on-line (Ms Teams sau Webex) sau o
combinație sincron-asincron, în număr de cel puțin:
• 15 puncte, pentru discipline cu examinare de tip Examen;
• 35 puncte, pentru discipline cu examinare de tip Verificare.
Studenții care nu au susținut lucrarea/ lucrările în timpul semestrului, o/ le pot recupera cel târziu în ziua
examinării finale, în regim on-line.
3. La disciplinele încheiate cu Examen, în timpul semestrului se pot susține lucrări cu degrevare, de tip „Parțial”,
față în față sau on-line, pentru o parte din punctajul asociat examenului. Lucrările de tip „Parțial” se pot reface
în sesiune, în ziua planificată pentru examen, pentru studenții care doresc mărirea punctajului obținut la aceste
lucrări în timpul semestrului, fiind susținute în regim on-line.
4. Nota finală a unei discipline rezultă prin împărțirea la 10 (cu rotunjire) a sumei punctelor alocate fiecărei
activități din cadrul disciplinei, incluzând punctajul examinării finale (suma tuturor punctelor este de max. 100).
Pentru nota 5 (cinci) este necesara acumularea a minimum 50 de puncte.
5. Un student are dreptul de a fi examinat la evaluarea finală, dacă a participat, față în față sau on-line, la toate
ședințele activităților aplicative de tip seminar/ laborator/proiect care s-au derulat în timpul semestrului și a
obținut cel puțin 50% din punctajul alocat fiecărui tip de activități aplicative pentru întregul semestru. Se pot
recupera două ședințe din 14, respectiv o ședință din 7, înainte de susținerea evaluării finale, în regim on-line.
6. Studentul trebuie să participe la examinarea finală, on-line, în intervalul de timp prevăzut pentru aceasta, dacă
dorește să i se încheie situația și să i se acorde o notă. Neparticiparea la examinarea finala presupune notarea cu
"Absent", indiferent de punctajul acumulat in timpul semestrului.
7. În cazul susținerii unei restanțe, în sesiunea de toamnă, unele dintre punctajele parțiale obținute pentru activitățile
desfășurate în timpul semestrului pot fi refăcute (pentru lucrări semestriale fără degrevare susținute întâia dată
la restanță, teme de casă refăcute sau Cercetare științifică la programele de masterat - dacă studentul a primit
de la cadrul didactic un plan de lucru pentru perioada vacanței de vară). Punctajul obținut la examinarea finală
din perioadele de verificări/ sesiunile de examene de iarnă sau de vară anterioare se anulează.
8. Studenții integraliști pot fi examinați din nou, în sesiunea de restanțe, în scopul măririi notei. Nu este limitat
numărul de discipline la care un student, printr-o cerere adresată decanului, poate solicita mărire de notă.
9. De regulă, examenele încep la ora 8:00, dacă în fișa de planificare nu se specifică altfel. Rezultatele se comunică
studenților în aceeași zi, prin încărcarea pe platforma Moodle sau prin platforme care permit conectări live.
10. În cazul examinării on-line, echipa de evaluare va fi formată din minimum 2 cadre didactice.
Vă rog să comunicați studenților situația punctajului obținut în timpul semestrului, cel mai târziu:
• la ultima întâlnire f2f/on-line din timpul semestrului, pentru disciplinele cu examinare de tip E;
• în ziua examinării finale, pentru disciplinele cu examinare de tip V.
Notă: Conform Hotărâre CA nr. 25/29.04.2020, toate activitățile derulate live, ca parte a examinării finale, vor fi
înregistrate și arhivate.
Decan,
Prof.dr.ing. Cristian Doicin

