
 

Frecvența  și evaluarea studenților                                                                                                                                                                             
Evaluarea pregătirii profesionale a studenților se face pe tot parcursul studiilor, precum și prin examene sau 
colocvii care se susțin în sesiunile stabilite conform structurii anului universitar și fișei disciplinei. Sesiunile pentru 
susținerea examenelor sunt: sesiunea de iarnă, sesiunea de vară, sesiunea de restanțe și sesiunea de reexaminări.  

În sesiunea de iarnă se verifică pregătirea studenților Ia disciplinele predate în semestrul l al anului universitar. 

În sesiunea de vară se verifică pregătirea studenților Ia disciplinele din semestrul al II-lea. 

În sesiunea de restanțe respectiv de reexaminări se susțin examene și colocvii nepromovate Ia disciplinele din 
ambele semestre. În sesiunea de reexaminari se susțin examene pentru mărire de notă Ia disciplinele din anul 
curent.  

Un student poate solicita reexaminarea pentru mărirea notei obținute Ia un examen din anul curent, printr-o cerere 
depusă Ia secretariatul facultății.  Examenul pentru mărirea notei se susține în sesiunea de reexaminari, fără taxă. 
Examenele pentru mărirea notei se limitează Ia două pe an și nu pot fi solicitate decât de către studenții care au 
promovat integral, Ia finele sesiunii de vară din anul universitar curent, toate examenele, colocviile și verificările 
prevăzute în planul de învățământ. 

Pentru anii terminali studii universitare de Licență și Masterat, sesiunea de restanțe, respectiv de reexaminări, se 
organizeaza înaintea susținerii examenului de finalizare a studiilor, după un calendar aprobat de Consiliile 
facultăților, în condițiile Art.2 alin.(3) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

Examenele creditate din anul anterior pot fi susținute numai în sesiunile corespunzătoare predării disciplinei sau în 
sesiunea de restanțe, respectiv de reexaminări.                                                                                                                                                                  
Examenele creditate se plătesc în funcție de programare, astfel:                                                                                                                               
- prima programare 50 lei                                                                                                                                                                                  
- a doua programare 100 lei                                                                                                                                                                                      
- a treia programare 150 lei 

Promovarea                                                                                                                                                                                  
După parcurgerea unui an de studii, un student se află  într-una din situațiile:                                                                                             
a) Student cu an de studii promovat - studentul care a acumulat numarul total de credite pentru anul respectiv,                       
60 de credite     

b) Student cu an de studii creditat - studentul care a acumulat minimum 40 de credite pentru anul respectiv 

c) Student în prelungire a duratei de școlarizare sau student in an complementar (REPETENT) - studentul care a 
acumulat intre 10 și și 39 de credite din anul de studii curent și/sau nu a promovat toți anii de studii anteriori. 
Studentul aflat in prelungire de școlaritate trebuie să îndeplinească cerințele planului de învațamânt al promoției cu 
care iși continuă studiile. Studentul declarat in prelungire de școlaritate este înscris în anul de studii pe care il 
repetă, pe locuri cu taxă.   

Cererea pentru repetarea anului universitar se depune la secretariatul facultații în perioada                                                                              
04 – 12 septembrie 2023. 

d) Student exmatriculat - studentul care a întrerupt relațiile contractuale cu universitatea, ca urmare a unei situații 
prevazute in prezentul Regulament sau Ia cerere.   


