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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE  

 

 

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de evaluare şi testare a rezultatelor învăţării 

realizate de către studenţi la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ (PI) ale programelor 

de studii universitare de licenţă şi master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (FSSU). 

Regulamentul specific de examinare şi notare a studenţilor în cadrul FSSU este elaborat pe baza 

Metodologiei de examinare şi notare a studenţilor pe parcursul programelor de studii de licenţă şi 

master la nivelul Universităţii din Oradea, aprobată în sedinţa Senatului din data de 28.09.2013. 

Prevederile Metodologiei şi Regulamentului specific de examinare şi notare a studenţilor se 

fundamentează pe următoarele documente: Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011, Legea nr. 87/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, Ordinul nr. 3928/2005 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior, 

Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă 

ARACIS, Carta Universităţii din Oradea, Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii 

din Oradea şi Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza sistemului 

european de credite transferabile (ECTS). 

Art. 2. Toate disciplinele prevăzute în PI ca activităţi didactice (C, S, L, P) au metode şi criterii 

de evaluare specifice, precizate în fişa disciplinei (FD). Formele de evaluare, teoretice şi practice, 

sunt suficiente pentru a putea evalua, individual sau cumulativ, tot spectrul de cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi necesare pregătirii studenţilor. Aceste forme sunt: examinarea scrisă, eseul, 

examinarea cu cărţile pe bancă, testele de monitorizare a progresului, testele practice (la lucrările de 

laborator), examinarea orală, prezentarea orală, seminarizarea, prezentarea de postere, proiecte de 

cercetare individuală, proiecte de grup, autoevaluarea, evaluarea asistată de computer, analizele de 

date, etc.  

Art. 3. Pentru a putea promova disciplinele din planul de învăţământ, studenţii trebuie să 

participe la examinările din sesiune şi la orice altă examinare organizată pe parcursul semestrelor, 

conform regulamentului de credite transferabile. Studenţii trebuie să predea, la termenele stabilite, 

lucrările solicitate de către titularii de disciplină.  
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CAPITOLUL II 

METODELE, TIPURILE ŞI CRITERIILE DE EVALUARE 

 

Art. 4. (1) Metodele de evaluare descriu procedeele, tehnicile şi instrumentele prin care se 

efectuează verificarea nivelului şi calităţii pregătirii studenţilor şi prin care se obţin informaţiile 

necesare stabilirii notelor sau calificativelor care atestă şi oficializează acest nivel. 

(2) În funcţie de procedeele şi tehnicile folosite şi de formele de examinare în care sunt 

integrate, metodele de evaluare pot fi: 

a.  metode de evaluare bazate pe verificarea orală, expunerea liberă a studentului, conversaţia 

de evaluare, chestionarea orală, interviul; 

b. metode de evaluare bazate pe verificarea scrisă, lucrările scrise curente (în cadrul 

seminariilor), lucrările scrise de evaluare finală (în sesiunile de examene), chestionarele de 

evaluare, referatele, portofoliile; 

c.  metodele de evaluare bazate pe verificarea practică: lucrări practice şi de laborator, 

proiecte, observarea şi analiza activităţilor practice desfăşurate de studenţi; 

(3) Alegerea metodelor de evaluare se face în funcţie de obiectivele urmărite, de 

particularităţile disciplinelor de învăţământ, de tipul de evaluare în care sunt folosite. 

Art. 5. (1) Formele de examinare reprezintă aspectul formal, oficial, al evaluării şi se definesc 

prin faptul că se finalizează prin acordarea unor note sau calificative care se înscriu în documentele 

oficiale privind rezultatele şcolare ale studenţilor. Sub acest aspect, sistemul de evaluare cuprinde:  

a) examenele scrise prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de lucrări 

scrise, teste de cunoştinţe sau chestionare de evaluare; 

b) examenele orale prevăzute, de asemenea, în perioada sesiunilor de examene, pe 

bază de bilete de examen individuale, tratate prin expunerea liberă a studentului, prin 

chestionarea orală sau/şi prin conversaţie de evaluare; 

c) colocviile prin conversaţie de evaluare, interviu sau prin prezentarea şi analiza unor 

probe ori lucrări practice, în funcţie de specificul disciplinelor de învăţământ. 

 

(2) Ponderea examenelor orale va reprezenta minimum o treime din totalul formelor de 

examinare. 
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(3) În stabilirea notei finale de promovare a disciplinei, formele de examinare pot cuprinde şi 

forme de verificare pe parcurs, cum sunt: 

a) referatele, proiectele, lucrările practice şi de laborator elaborate în cadrul activităţii de 

seminar (laborator), în cadrul activităţilor de practică pedagogică curentă şi al celor 

realizate în perioadele compacte de practică; 

b) lucrări scrise curente, chestionare de evaluare; 

c) portofoliile de evaluare, constând în pachete (dosare) de materiale reunite în jurul unei 

teme sau domeniu din cadrul disciplinei de învăţământ, abordate teoretic şi practic, 

realizate prin activitate independentă de către studenţi în cursul semestrelor sau al 

perioadelor de practică; 

d) evaluarea pe baza activităţii prestate de studenţi în cadrul seminariilor, laboratoarelor şi 

practicii, constând în participarea activă şi calitativă la desfăşurarea acestora. 

(4) Formele de examinare, precum şi ponderea acestora în stabilirea notei finale sunt precizate în 

fişa disciplinei. 

Art. 6. Rezultatele examinării studenţilor se exprimă în cuantifică prin note exprimate prin 

numere întregi de la 1 la 10, sau prin calificative exprimate nominal (admis, respins). Nota minimă 

de promovare este 5 şi acordă studentului întregul pachet de credite al disciplinei de învăţământ. 

 

CAPITOLUL III  

ORGANIZAREA EVALUĂRII STUDENŢILOR  

 

Art. 7. (1) Conducerea departamentelor elaborează până la 1 octombrie lista disciplinelor 

obligatorii, opţionale şi facultative precum şi forma de evaluare corespunzătoare fiecărei discipline 

(examen, colocviu sau verificare pe parcurs), precizând şi numărul de credite aferente fiecărei 

discipline, care vor fi aprobate ulterior de Consiliul facultăţii. 

  (2) Planurile de învăţământ pentru fiecare program de studiu sunt afişate la avizier şi pe 

pagina web a facultăţii la începutul fiecărui an universitar. 

  (3) Pentru o anumită disciplină, indiferent de forma de evaluare corespunzătoare acesteia 

(examen, colocviu sau verificare pe parcurs), algoritmul evaluării (scris, oral, probe practice sau o 

combinaţie a acestora) se propune de către titularul disciplinei respective prin fişa disciplinei, se 

discută în cadrul şedinţelor de departament şi se aprobă de către Consiliul Facultăţii, la începutul 



Pagina 5 din 9 

 

fiecărui an universitar. 

  (4) Conţinutul integral al fişei disciplinei este anunţat studenţilor la începutul cursului de 

către titularul de disciplină.  

  (5) Titularul de disciplină va prezenta întregul sistem de cerinţe şi criterii privind 

examinarea studenţilor la disciplina pe care o coordonează, inclusiv condiţionările specifice 

menţionate în Fişa disciplinei (necesitatea promovării unor discipline studiate anterior, ponderea 

prezenţei la cursuri şi seminarii etc. precum şi structura referatelor, proiectelor, portofoliilor şi a 

altor modalităţi de verificare/evaluare a rezultatelor învăţării) 

    

Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative de către studenţi 

Art. 8. (1) Studenţii vor alege, prin solicitare scrisă, disciplinele opţionale şi facultative până în 

ultima săptămână de activitate didactică a anului universitar precedent. Studenţii anului I se vor 

înscrie la aceste cursuri în momentul confirmării locului obţinut la admitere. 

(2) Profesorii titulari ai disciplinelor opţionale au obligaţia de a realiza prezentarea conţinutului şi 

structurii cursului opţional propus în Planul de învăţământ, inclusiv a modalităţilor de examinare şi 

evaluare a rezultatelor învăţării. 

 

Planificarea examenelor/verificărilor 

Art. 9. (1) Cadrele didactice titulare de disciplină împreună cu studenţii care participă la acea 

disciplină fac planificarea examenelor/verificărilor. Examenele şi colocviile se planifică în sesiunea 

de examene. Verificările pe parcurs se finalizează în ultimele două săptămâni de activitate didactică 

a semestrului în care este parcursă disciplina.  

(2) Conducerea facultăţii aprobă programul de examinare având în vedere următoarele cerinţe: 

a) Toate formele de evaluare a nivelului de cunoştinţe al studenţilor se vor desfăşura la datele 

şi orele stabilite şi aprobate şi în sălile repartizate în acest scop. 

b) Nu se admit modificări ale programului de examinare decât în situaţii justificate şi cu 

aprobarea conducerii facultăţii. În astfel de situaţii, profesorul examinator are obligaţia de a 

anunţa studenţii cu privire la modificarea existentă. 

c) Programul de desfăşurare a examenelor se stabileşte cu cel puţin o lună înaintea începerii 

sesiunii de examene. Pentru sesiunea de toamnă, acest program va fi făcut cunoscut până la 

terminarea sesiunii de vară. 
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Cerinţe privind examinarea finală a studenţilor 

Art. 10. (1) Pot participa la examinare doar studenţii care au încheiat contractele de şcolarizare şi de 

studii cu conducerea universităţii / facultăţii şi care au achitat taxele de şcolarizare (în cazul celor 

aflaţi la forma cu taxă). Studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi de a prezenta 

acest carnet titularului de disciplină, în vederea consemnării notei finale, indiferent dacă aceasta 

este de promovare sau nu. 

 (2) Un student va fi considerat ca lipsind justificat de la o examinare dacă poate demonstra 

circumstanţele care îl împiedică sa ia parte la respectiva examinare (cazuri medicale sau de forţă 

majoră, cum ar fi un deces în familie)  

 (3) Unui student care lipseşte justificat de la o examinare i se poate oferi oportunitatea unei 

noi examinări, conform regulamentului de credite transferabile. Programarea şi forma acestei 

examinări sunt hotărâte de conducerea facultăţii împreună cu responsabilul de disciplină, situaţie în 

care aceasta va fi considerată prima examinare.  

 (4) Studentul care lipseşte la o examinare programată va fi notat absent în catalogul de note. 

 (5) Nu poate fi examinată o persoană care a pierdut prin exmatriculare sau transfer calitatea 

de student şi care, din această cauză, nu figurează în catalogul de examen. 

 (6) Cadrele didactice examinatoare au obligaţia să controleze persoanele din sala de examen 

pentru a vedea dacă au calitatea de studenţi şi dacă se regăsesc în catalogul grupei respective.  

  (7) Orice examinare a unei persoane ce nu are calitatea de student este nulă de drept şi nu 

antrenează nici o responsabilitate din partea Universităţii. 

  (8) Examinatorul poartă întreaga responsabilitate privind eventualele consecinţe ce decurg 

din examinarea unei persoane care, în momentul examinării, nu are calitatea de student înscris în 

programul de studiu ce conţine disciplina examinată. 

  (9) Studenţii care nu şi-au achitat obligaţiile financiare faţă de Universitate (taxa de 

şcolarizare), în cuantumul stabilit până la data desfăşurării examenului, precum şi taxa de 

examinare, nu au dreptul de participare la examene. Secretariatele au obligaţia să ataşeze la 

cataloagele de examen liste cu studenţii care nu au dreptul la examinare din motive financiare 

(neachitarea taxelor de examinare). Evidenţa pentru intrarea în examen a studenţilor care nu au 

achitat taxele de şcolarizare şi cele de xaminare revine în egală măsură cadrelor didactice 

examinatoare cât şi persoanei delegate pentru verificarea achitării acestora.   

  (10) În situaţia studenţilor cu diferite categorii de dizabilităţi şi care din cauza dizabilităţii 

certificate nu pot susţine examenele în formă scrisă, aceştia vor putea susţine examenele în formă 
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orală sau în forma care îi poate valorifica la maximum potenţialul de învăţare, cu aprobarea 

conducerii departamentului şi a CF. Principiul centrării predării-învăţării pe student va fi aplicat şi 

în ceea ce priveşte examinarea, asigurându-se astfel adaparea şi diferenţierea formelor de 

examinare la nevoile şi posibilităţile individuale. 

 

Cerinţe privind desfăşurarea examenelor 

 Art. 11. (1) Orice formă de evaluare a nivelului de cunoştinţe a studenţilor se va face de către 

cadrul didactic titular de disciplină, însoţit de către un alt cadru didactic de specialitate – de preferat 

cel care a condus activităţile de seminar, proiect sau laborator din cadrul disciplinei. În cazul 

examenelor orale, examinatorul va asigura prezenţa în sală, pe durata examenului, a minimum trei 

studenţi ce urmează a fi examinaţi. 

 (2) Este interzisă intrarea în sălile de examen a altor persoane cu excepţia membrilor 

conducerii universităţii şi ai facultăţii; 

 (3) Pe toată perioada examinării este interzisă folosirea de către studenţi a telefoanelor 

mobile sau a altor dispozitive (tablete, laptopuri, dispozitive hands-free) care să permită 

comunicarea sau obţinerea de informaţii; 

 Art. 12. (1) Pentru corecta autoevaluare a nivelului de cunoştinţe de către fiecare student şi 

a evitării oricărei contestaţii din partea studenţilor, cadrul didactic examinator are obligaţia de a 

prezenta, la începutul examenului respectiv, cerinţele urmărite şi criteriile de evaluare specifice 

pentru fiecare subiect. 

  (2) După finalizarea examenului, biletele de examen, proiectele sau lucrările scrise se vor 

preda titularului disciplinei, care are obligaţia păstrării lor cel puţin un an calendaristic. 

  (3) În cazul examinărilor în scris, cadrul didactic este obligat să afişeze rezultatele la 

avizierul facultăţii/ departamentului în maximum trei zile de la data examinării.  

  (4) La examinările orale sau practice, rezultatele examenului se comunică pe loc studentului 

şi sunt înscrise în catalog şi în carnetul de note. 

(5) Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către cadrul didactic examinator 

şi cadrul didactic care asistă la examen vor fi depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu a doua zi 

după susţinerea examenului oral şi în maximum 3 zile de la data examenului scris. 

  (6) Disciplinele facultative promovate se trec în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare 

a studentului şi în actele de studii. 

 Art. 13. (1) Notele acordate studenţilor la examenele orale sunt definitive şi nu pot fi 
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contestate. La solicitarea studenţilor, cadrele didactice au datoria de a le explica criteriile şi 

motivele acordării notelor. 

  (2) La examenele scrise, studenţii care se consideră subevaluaţi pot solicita reevaluarea 

lucrărilor. În acest caz, cadrul didactic examinator are datoria de reanaliza, în prezenţa studentului, 

lucrarea vizată şi de a explica acestuia criteriile şi motivele acordării notei, inclusiv de a modifica 

nota în cazul în care constată că sesizarea studentului este îndreptăţită. 

  (3) În cazul în care posibilităţile dialogului direct cu studenţii sunt epuizate, studenţii pot 

depune contestaţie scrisă la conducerea facultăţii. Rezolvarea contestaţiilor se face prin instituirea 

unei comisii de specialitate (care include titularul de disciplină), numită prin decizia decanatului 

facultăţii. Dacă în urma studierii documentelor privind modul de examinare şi de notare, a 

consultării studenţilor sau a altor informaţii veridice comisia constată caracterul întemeiat al 

sesizărilor, atunci aceasta poate decide reexaminarea studenţilor. Evaluarea şi notarea se vor 

efectua în prezenţa cadrului didactic în cauză, pe baza unui barem întocmit conform obiectivelor şi 

conţinuturilor prevăzute în programa analitică a disciplinei de învăţământ. Notele acordate de 

comisia de reexaminare rămân definitive. 

 

CAPITOLUL IV 

INFRACŢIUNI ACADEMICE 

 

Art. 14. Nerespectarea de către student a disciplinei în timpul desfăşurării examenului 

atrage excluderea din examen. 

Art. 15. (1) Tentativa de fraudă şi frauda la examen sunt pedepsite conform regulamentelor 

în vigoare, indiferent de forma lor de comitere: comunicare directă, existenţa unor materiale scrise, 

dispozitive electronice de comunicare, substituţia de persoană, etc. 

(2) Descoperirea asupra unui student, în timpul examenului, a unor dispozitive electronice 

(telefoane mobile, tablete, căşti hands-free) capabile să mijlocească comunicarea sau consultarea de 

date este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă dispozitivele respective nu au fost utilizate, doar 

în cazul în care examinatorul a precizat faptul că orice gen de astfel de dispozitiv este interzis în 

timpul examenului sau trebuie depozitat într-un loc bine specificat înainte de începerea acestuia.  

(3) Studenţii surprinşi asupra faptei de tentativă de fraudă sau fraudă sunt eliminaţi din 

examen. 

(4) Tentativa de fraudă sau frauda constatate de cadrul didactic sunt înregistrate într-un 
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proces verbal de constatare întocmit pe loc de către titularul de curs sau cadrul didactic care asistă la 

examen. Procesul verbal  trebuie semnat şi de către studentul în cauză, acesta având dreptul să 

menţioneze orice obiecţii sau detalii suplimentare în document. 

(5) Procesul verbal este înaintat Decanatului şi este discutat în prima şedinţă de Consiliu 

care se desfăşoară după momentul depunerii acestuia la decanat. 

(6) Consiliul invită studentul la un interviu în şedinţă. În cadrul interviului se încearcă 

stabilirea următoarelor aspecte, care sunt ulterior consemnate într-o declaraţie scrisă de către 

student: 

a. studentul înţelege sau nu definiţia infracţiunii academice; 

b. studentul înţelege sau nu acuzaţia care i se aduce; 

c. studentul se consideră vinovat sau nevinovat; 

d. studentul explică de ce îşi asumă sau nu acuzaţia.  

(7) Consiliul facultăţii decide dacă acuzaţia este fondată sau nefondată. Decizia este 

comunicată studentului în cauză. În condiţiile în care acuzaţia este considerată fondată, raportul de 

fraudă împreună cu declaraţia studentului şi extrasul din procesul verbal al şedinţei de consiliu sunt 

înaintate comisiei de etică a facultăţii. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 16. Fiecare departament din structura Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane are obligaţia de 

a prezenta prezentul Regulament de examinare şi notare a studenţilor atât colectivelor de cadre 

didactice, cât şi grupurilor de studenţi. Acesta va fi afişat şi pe pagina web a FSSU. 

Art. 17. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Facultăţii 

de Ştiinţe Socio-Umane.  

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Conf.univ.dr. Cecilia Sas 


