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Regulament FSE pentru notarea studenților 

 

Art. 1 (1) Examenele se susțin numai în sesiunile regulamentare, în zilele convenite 

de către cadrul didactic examinator și studenți, pentru toate formele de 

învățământ. 

(2) Colocviile se programează în ultima săptămână de activitate didactică și în prima 

săptămână a sesiunii de examene. În ultima săptămână de activitate didactică, 

programarea colocviilor nu trebuie să se suprapună cu orele de curs și seminar 

aferente altor discipline.  

(3) Situațiile de excepție în care examenele se pot susține în afara sesiunilor 

regulamentare sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza 

Sistemului european de credite transferabile (ECTS). 

 

Art. 2 (1) Studenții șefi de an sunt responsabili cu predarea la secretariat a 

programărilor de examene cu cel puțin 10 zile înainte de începerea sesiunii de 

examene. Programările de examene trebuie să conțină specializarea, anul de studii, 

titlul disciplinei, data și ora susținerii examenelor, modul de verificare (scris/oral) și 

sala în care se va desfășura examinarea. 

(2) Programarea examenelor realizată pe ani de studii și specializări se aduce la 

cunoștința studenților cu cel puțin o săptămână înaintea începerii sesiunii de 

examene, prin afișare pe site-ul facultății. 

(3) Programarea examinărilor pentru sesiunea de restanțe va fi afișată pe site-ul 

facultății cel târziu în ultima zi a sesiunii obișnuite de examene. 

(4) În timpul derulării sesiunilor de examene, modificările referitoare la data și ora 

examenelor pot fi efectuate numai cu acordul studenților. 
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Art. 3 Formele de verificare prevăzute în planul de învățământ sunt: examen, 

colocviu și verificare pe parcurs.  

(2) Modul de frecventare a orelor de activitate didactică și de îndeplinire a 

cerințelor se stabilește de către cadrul didactic prin fișa disciplinei.  

(3) Forma de examinare stabilită de titularul de disciplină (examen oral/scris) și 

menționată în fișa disciplinei rămâne neschimbată pentru toate sesiunile dintr-un 

an universitar. 

(4) Fișele de disciplină se publică pe site-ul FSE în termenele menționate de 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) 

din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile 

(ECTS). 

 

Art. 4 Studenții vor fi informați la începutul fiecărui semestru cu privire la modul de 

calcul al notei finale de la fiecare disciplină studiată și la activitățile care se iau în 

considerare în evaluarea activității din timpul semestrului. 

 

Art. 5 (1) Examinarea și notarea sunt realizate în mod obligatoriu de către cadrul 

didactic care a predat disciplina respectivă, asistat - în cazul examenelor susținute 

oral - de cadrul didactic care a condus seminarele sau de un alt cadru didactic de 

specialitate.  

(2) În cazul în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplină lipsește, 

examinarea va fi efectuată de o comisie propusă de către departamentul din care 

face parte sau la care este afiliat titularul disciplinei, comisie aprobată de directorul 

de departament. 
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Art. 6 Rezultatele în învățare sunt apreciate la examene cu note întregi de la 10 la 

1, nota 5 certificând dobândirea competențelor minimale aferente unei discipline 

și promovarea unui examen. 

 

Art. 7 (1) Pentru promovarea unei discipline, studentul se poate prezenta de două 

ori la examen, respectiv la una dintre cele două date programate în sesiunea de 

examene și o dată în sesiunea de restanțe. Prezentarea la examen este obligatorie 

inclusiv pentru disciplinele facultative înscrise în contractul de studiu.  

(2) Neprezentarea la niciuna dintre cele două date programate în sesiunea de 

examene pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă 

consumarea unui drept de prezentare la examen dintre cele două posibilități avute 

la dispoziție.  

(3) Neprezentarea la niciuna din datele de examen, atât din sesiunea de examene, 

cât și din cea de restanță, pentru o disciplină înscrisă în contractul de studii, 

echivalează cu nepromovarea examenului în sesiunea respectivă.  

(4) În cazul examenelor nepromovate în sesiunea obișnuită de examene, studentul 

are dreptul să se prezinte în sesiunea de restanțe la oricare din examenele aferente 

disciplinelor studiate în semestrul respectiv.  

(5) Studenții au dreptul să se prezinte la examene de mărire a notei indiferent de 

nota de trecere obținută în sesiune și indiferent dacă au promovat sau nu celelalte 

examene din aceeași sesiune.  Studenții au dreptul să se prezinte într-o sesiune de 

restanțe la un număr de examene de mărire a notei egal cu numărul de examene 

promovate în acel semestru. 

(6) În cazul examenelor pentru mărirea notei, aceasta se modifică numai dacă este 

mai mare decât cea obținută anterior, după principiul „un examen promovat este 

definitiv promovat”. 
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(7) În cazul în care apare necesitatea susținerii unor examene de diferență, 

studentul se poate prezenta la aceste examene în regim cu taxă. 

 

Art. 8 (1) În cazul examenului oral susținut atât în sesiunea de examene, cât și în 

cea de restanță, nota se comunică studentului pe loc și se trece în catalogul 

electronic din aplicația Academic Info cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la 

susținerea acestuia. La solicitarea studenților, titularul de curs are obligația de a 

motiva pe loc modul de evaluare a răspunsurilor lor. Notele acordate studenților la 

examenele orale sunt definitive și nu pot fi contestate.  

(2) În cazul examenului scris susținut în sesiunea de examene, nota se trece de către 

cadrul didactic examinator în catalogul din aplicația Academic Info în termen de 5 

zile lucrătoare de la data susținerii probei. În cazul disciplinelor predate la trunchi 

comun ori în alte cazuri justificate, termenul de trecere a notei în catalog se poate 

prelungi cu maximum 5 zile lucrătoare, fără însă a depăși prima zi lucrătoare 

ulterioară terminării sesiunii de examene.  

(3) Pot constitui motive justificate în sensul celor menționate la alin. 2 frecvența 

examinărilor efectuate de către cadrul didactic, concediul medical al acestuia din 

urmă etc.  

(4) Este interzisă trecerea notelor în catalogul electronic din aplicația Academic Info 

mai târziu de prima zi lucrătoare ulterioară terminării sesiunii de examene. 

(5) În cazul examenului scris din sesiunea de restanță, nota se trece de către cadrul 

didactic examinator în catalogul din aplicația Academic Info în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data susținerii probei.  

(6) Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către cadrul didactic 

examinator vor fi depuse obligatoriu la secretariat în următoarele termene: 

a) cel târziu a doua zi lucrătoare de la susținerea examenului oral;  
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b) în maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea sesiunii de examene/restanță, în 

cazul examenelor scrise. 

 

Art. 9 (1) În cazul examenului scris, în termen de 24 de ore de la afișarea notelor în 

catalogul din aplicația Academic Info, studenții pot solicita prin e-mail explicarea 

modului de evaluare a lucrărilor lor. Cadrul didactic va motiva nota acordată în 

termen de 24 de ore, comunicând studentului pe mail o copie scanată a lucrării 

corectate, cu observațiile, punctajul acordat pentru fiecare subiect de examen și 

baremul aferent. Alternativ, studentul poate fi invitat să participe la o întâlnire face-

to-face la sediul FSE sau online cu cadrul didactic în vederea explicării modului de 

evaluare a lucrării. Data și ora întâlnirii se stabilesc de către cadrul didactic și se 

comunică studentului prin e-mail.  

(2) Independent de solicitarea de explicații cu privire la modul de evaluare a lucrării 

scrise, studentul are dreptul de a formula contestație la notă, în condițiile 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și 

master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite 

transferabile (ECTS). 

 

Art. 10 (1) Studenții pot să conteste rezultatul obținut la examenul scris în termen 

de 48 de ore de la afișarea notei pe platforma Academic Info. Contestația se depune 

la secretariatul FSE sau se trimite pe adresa de mail a secretarei specializării. Se 

recomandă folosirea modelului de contestație afișat pe site-ul FSE în secțiunea 

Regulamente.  

(2) Contestația trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: 

numele și prenumele studentului, specializarea, anul de studii, nota contestată și 

disciplina aferentă, motivele de fapt pe care se întemeiază contestația și semnătura 

studentului. În cazul contestațiilor formulate în corpul mesajului trimis prin e-mail, 

nu este necesară semnătura studentului.  
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(3) Sunt inadmisibile contestațiile la probele orale, precum și cele privind concepția 

sau relevanța subiectelor de examinare, modul de structurare a baremului de 

notare și evaluare la probele scrise ori punctajul alocat prin acestea. 

(4) Rezolvarea contestațiilor va fi făcută de o comisie numită de decan, la 

propunerea directorului de departament, din care nu fac parte cadre didactice care 

au participat la evaluarea inițială. 

(5) Comisia va soluționa contestația în 48 de ore de la numire. Răspunsul la 

contestație va fi comunicat studentului prin e-mail.  

(6) Răspunsul la contestație se comunică secretarei specializării. În cazul admiterii 

contestației și măririi notei, rectificarea notei în catalog se va face de către membrii 

comisiei de contestații, în baza procesului-verbal de soluționare a contestației.  

(7) În cazul examenelor organizate în sesiunea de lichidare, termenul de 

formulare/soluționare contestații este cel menționat în procedura de susținere a 

examenelor din sesiunea de lichidare.  

 

Art. 11 Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către 

decanul facultății numai atunci când se dovedește că acestea au fost obținute în 

mod fraudulos sau prin încălcarea eticii sau deontologiei universitare.  

Decanul poate dispune reorganizarea examenelor, după consultarea directorului 

departamentului implicat. 

 


