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1. Programarea examenelor în sesiunile oficiale se va face astfel încât distribu ia lor sa
cuprind  întregul interval, inclusiv zilele de sâmb i duminic .

                              R spunde: Decan, Prodecan cu activitatea studen ilor, Director
                                                departament, Cadru didactic titular sau asociat.
                              Termen: Permanent

 2. Programarea examenelor în sesiunile oficiale se va face de c tre studen i. Cadrele
didactice nu pot impune anumite date decât în cazuri excep ionale avizate de conducerea
departamentului i a facult ii.

                   R spunde:   Decan, Prodecan cu activitatea studen ilor, Director
                                       departament,  cadru didactic titular sau asociat.

                               Termen: Permanent
 3. Calendarul desf ur rii examenelor va fi vizat de c tre decanul facult ii, care va putea

                 dispune reprogramarea lor în cazul în care nu s-a utilizat întreaga durat  a sesiunii de
                 examene.

                     R spunde:   Decan
                                 Termen: Permanent

              4. Dispozi iile cuprinse în punctele 1…3 ale prezentei hot râri au ca scop cre terea ratei
                  promovabilit ii care a sc zut îngrijor tor la to i anii de studii.

                      R spunde:   Decan
                                 Termen: Permanent

            5. Trecerea notelor în cataloage se va face la un interval care s  nu dep easc  48 de  la
data desf ur rii examenului, conform articolului 16 punctul 4 din „Regulamentul privind
activitatea profesional  a studen ilor”.

                           R spund: Cadrele didactice titulare, Director de departament, Decan.
                           Termen: sesiunile de examene;

            6. Se va actualiza Site-ul facult ii. Responsabilii compartimentelor vor face modific rile
                 necesare.

                      R spunde: Prodecan cu activitatea de  cercetare, Prodecan cu activitatea
studen ilor, Director de departament, Secretar ef , Decan.

                      Termen:  12 iunie 2017

       7. Examenele sau colocviile nepromovate de c tre studen ii care particip  la programe de
           tip ERASMUS  se vor sus ine în sesiuni speciale programate în ultima s pt mân  din
           luna septembrie a anului universitar în curs.
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                        R spunde: Responsabil ERASMUS pe facultate, Decan.
                        Termen:  Permanent

8. Activitatea de cercetare tiin ific  din dosarele cadrelor didactice care urmeaz  s
      avanseze pe posturi didactice superioare (sau în curs de angajare) va fi verificat i
avizat  de prodecanul responsabil cu activitatea de cercetare  înainte de analiza din Consiliul
Facult ii.

                        R spund: Prodecan activitatea de cercetare, Director de departament, Decan.
              Termen: Permanent

9. Studen ii care particip  la programul Work &Travel nu beneficiaz  de sesiuni speciale. Ei
pot s  î i sus in  diferite examene numai in sesiunile oficiale. În cazul în care doresc sa sus in
unele examene cu o alt  grup , dar la aceea i disciplin  este necesar  depunerea unei cereri pe care
cadrul didactic titular î i d  acordul iar decanul avizul. Cadrele didactice care nu se conformeaz  î i
asum  riscurile care pot decurge. Men ion m ca Universitatea Transilvania nu are un protocol de
colaborare pe acest program.

                                                                                  Decan,
                                                                Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLOS


