ANUNȚ
Pentru a putea beneficia de toate evaluările aferente unei sesiuni, vă comunicăm
următorul extras din Regulamentul de activitate profesională a studenților, art. 15:
1) Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind, în
medie, de 14 săptămâni. La sfârşitul semestrului se face evaluarea cunoştinţelor,
alocându-se pentru aceasta minim trei săptămîni. În sesiunea de examene de iarnă
sunt evaluate disciplinele din primul semestru al anului universitar, iar în sesiunea
de examene de vară se face evaluarea disciplinelor din al doilea semestru al anului
universitar. De asemenea în structura anului universitar sunt prevăzute şi vacanţe
între semestre, de Crăciun, de Paşte şi alte zile libere legale.
2) Pentru repetarea evaluării la disciplinele nepromovate în sesiunile de iarnă,
respectiv de vară (în condiţii specificate), în structura anului universitar sunt
prevăzute sesiuni de restanțe la sfârșitul semestrelor.
3) Pentru repetarea evaluării la disciplinele nepromovate în sesiunile de iarnă,
respectiv de vară (în condiţii specificate), în structura anului universitar sunt
prevăzute sesiuni de restanțe la sfârșitul semestrelor.
4) În sesiunile de restanțe, studentul care a promovat examenul la o disciplină aferentă
semestrului respectiv se poate prezenta la examen pentru mărire de notă la disciplina
promovată; în acest caz, nota se va modifica doar dacă nota obținută la examenul de
mărire este mai mare decât cea obținută inițial.
5) 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) Studentul are dreptul de a susține gratuit atât restanța, cât și examenul de mărire a
notei, în baza dreptului legal instituit la două examinări gratuite la o disciplină.
7) Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în
contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din
cele două posibilități avute la dispoziție.
8) Examenele pentru mărirea notei pot fi susținute numai pentru disciplinele
contractate aferente anului universitar curent. Studentul care a obținut o mărire
de notă în sesiunea de restanțe nu poate solicita una suplimentară, pentru aceeași
disciplină, contra unei taxe.
9) Studentul poate solicita examinarea suplimentară pentru mărire de notă în cadrul
unei sesiuni speciale de toamnă; această examinare este plătită, cuantumul taxei

de plătit fiind stabilit prin decizia Consiliului de administrație al universității și
aprobat de senat. Studentul poate solicita această examinare pentru maxim două
discipline din anul universitar respectiv, cererea fiind supusă aprobării decanului.
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