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REGLEMENTĂRI
Privind organizarea, desfășurarea și finalizarea studiilor de licență și master
1. Obligativitatea fiecărui titular de disciplină de a anunța în primele două săptămâni ale semestrului,
atât modalitatea de notare a activităților din timpul anului, cât și la examenul parțial/final (parțial acolo
unde este cazul);
2. Obligativitatea fiecărui titular de disciplină de a anunța în săptămâna a XII-a (pentru disciplinele care
sunt prevăzute cu verificare pe parcurs ), respectiv în săptămâna a XIV-a (pentru disciplinele care sunt
prevăzute cu examen), rezultatele activităților din timpul anului pentru fiecare student chiar dacă
aceste activități au fost sau nu încheiate;
3. Planificarea examenelor parțiale (de degrevare) este prevăzută în Ghidul studentului pe anul
universitar în curs. Introducerea unui examen parțial la o altă disciplină decât cele prevăzute în
Ghidul studentului, se poate face la cererea studenților cu aprobarea titularului de disciplină, sau la
propunerea titularului de disciplină, în baza aprobării Comisiei Profesionale a Consiliului Facultății de
Inginerie Electrică;
4. Sistemul de ponderare a activităților desfășurate la o disciplină (activități din timpul semestrului /
examen-colocviu final):
Discipline prevăzute cu examen:
Discipline prevăzute cu verificare pe parcurs:

50 % - 50 %
80 % - 20 % (în săptămâna 13 sau 14)

(Prin examen se înțelege examen final sau examen parțial plus examen final acolo unde există parțial )
5. Pentru un student care reface o disciplină (indiferent dacă reface cu același titular de disciplină sau cu un
altul în urma aprobării de către B.E.F., studentul este obligat a se prezenta la acesta ), rezultatele pentru
activitățile din timpul anului care au fost încheiate cu punctaj conform metodei de notare anunțate,
sunt recunoscute la cererea studentului și trebuie luate în considerare de titularul de curs cu care
studentul reface disciplina (laborator, seminar, proiect, teme de casă, lucrări de control, etc.);
6. Pentru orice activitate din timpul anului (laborator, seminar, proiect, teme de casă, lucrări de control, etc.)
încheiată cu punctaj nu există obligativitatea expresă a obținerii de minimum 50% din respectivul
punctaj pentru a considera acea activitate promovată. Toate punctajele obținute pentru activități
încheiate sunt însumate pentru obținerea notei finale. Aceeași regulă se aplică și pentru examenul
parțial/final;
7. Obligativitatea titularului de curs de a trece în catalog toate punctajele de la activitățile încheiate din
timpul anului și în cazul nepromovării disciplinei respective.
8. Rezultatul final al unui examen se comunică studentului și se trece în catalog în ziua în care a avut
loc acesta.

Notă:

prezentele Reglementări au fost aprobate în unanimitate de către Consiliul Facultății de Inginerie
Electrică în ședința din data de 22.10.2015. Acestea sunt in acord cu Regulamentele în vigoare în
U.P.B. și ele constituie precizări privind aplicarea lor în Facultatea de Inginerie Electrică.
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