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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
Facultatea de Teologie și Științe Sociale 

 

 

 

GHID  

pentru organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe  în 

condițiile suspendării activităților didactice față în față 
 

 

Prezentul Ghid cuprinde completări la Regulamentul privind activitatea profesională a studenților 

& Regulamentul de evaluare și notare a studenților, care sunt valabile pe durata stării de urgență 

și până la începutul anului universitar 2020-2021, fiind elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 

58/29.04.2020, privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și 

aprobate în Consiliului de administrație al UA din data de 6 mai 2020. 
 

1. În condiții de distanțare socială, sesiunea de examene se va desfășura într-una din următoarele 

modalități: 

TIPUL DE EXAMINARE PLATFORMA ON-LINE UTILIZATĂ 

la alegerea cadrului didactic 

1. Examen oral (individual, colocviu) Zoom, Webex, Google Meet, Skype, Whatsapp 

2. Examen scris (grilă, răspuns scurt, 

răspuns lung) 

Google Classroom, Moodle 

3. Eseu, lucrare, proiect Google Classroom, email 

4. Examen combinat din formele de mai 

sus 

Zoom, Webex, Google Meet, Skype, Whatsapp, 

Google Classroom, Moodle, email 

 

2. Examinarea orală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  în cazul examinării 

individuale, trebuie să fie conectați cel puțin doi martori (studenți), în afară de studentul examinat 

și profesorul examinator. 

 

3. Examenul scris trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

(a) în cazul testelor grilă și al răspunsurilor scurte, să includă răspunsurile corecte, așa încât 

studenții să știe imediat ce punctaj au obținut. 

(b) în cazul răspunsurilor lungi, să includă grila de evaluare a răspunsului pe care profesorul o 

completează ulterior. 

NOTA BENE: Dovada examinării sunt răspunsurile studenților care se salvează în drive-ul de la 

Google, astfel încât să poată fi raportate. Cadrul didactic are obligația de a gestiona aceste 

documente/informații. 

 

4. Eseul, proiectul scris sau lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

(a) în Google Classroom, profesorul va include criteriile sau grila de evaluare conform syllabus-

ului;  

(b) pe email, este nevoie să se ofere un feedback, potrivit criteriilor oferite în syllabus. 

NOTA BENE: Dacă se comunică prin email, toate lucrările studenților vor fi salvate în format 

electronic (foldere pe disciplină&fișiere cu numele studentului), așa încât să poată fi ușor raportate.  

Cadrul didactic are obligația de a gestiona aceste documente. 
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5. Desfășurarea evaluărilor se va face conform programării comunicate de secretariat și aprobată 

de conducerea Facultății atât studenților, cât și cadrelor didactice, respectiv, în ziua și la ora 

precizată. 

 

6. Fiecare cadru didactic va anunța din timp studenții cu privire la modalitatea de examinare (tipul 

și platforma utilizată). În cazul în care apar modificări în modalitatea de examinare față de forma 

anunțată la începutul semestrului prin fișa disciplinei, vă rugăm să modificați corespunzător fișa 

disciplinei și să o retrimiteți către secretariat. 

 

7. Evaluarea practicii de specialitate la anii terminali. Dacă practica de specialitate / practica în 

vederea elaborării lucrării de licență din planul de învățământ nu se pot efectua în condițiile 

actuale, la propunerea titularului de disciplină și cu aprobarea conducerii FTSS, acestea se vor 

înlocui cu alte sarcini realizabile online care pot conduce la dobândirea competențelor 

asemănătoare. 

Pentru studenții din anii mai mici, dacă practica de specialitate nu poate fi înlocuită cu alte sarcini 

realizabile on-line care pot conduce la dobândirea competențelor asemănătoare, și prezentarea în 

sesiunea de examene, studenții vor efectua orele de practică restante în anul următor urmând să 

susțină evaluarea în sesiunile programate, fără taxă. La nivelul anului curent mediile acestor 

studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate, aferente sem. al II-lea.  

 

8. Evaluarea practică la disciplina Educație fizică. Evaluarea și notarea la disciplina Educație 

fizică se va face pe baza antrenamentelor la domiciliu pe care studenții l-au efectuat în baza 

materialelor video cu exerciții fizice puse la dispoziție de cadrul didactic de specialitate, pe 

parcursul semestrului. 

 

9. Examenele restante. Studenții înscriși pentru restanțe, vor susține examenele on-line, conform 

calendarului comunicat de către secretariat, după consultarea cu cadrele didactice (la data și ora 

stabilite). Studenții vor contacta cadrele didactice pentru a stabili modalitatea de desfășurare a 

evaluării (tipul și platforma utilizată).  

 

10. Studenții și profesorii pot reprograma datele de examen stabilite, din motive obiective ce pot 

surveni pe parcurs, cu acordul ambelor părți, fără a depăși perioada programată pentru sesiune, 7 

iunie, pentru anii terminali, și 26 iunie pentru ceilalți ani. 

 

11. În cazul evaluărilor scrise / în funcție de modalitatea de evaluare aleasă, cadrul didactic are 

obligația de a transmite studenților notele, oferindu-le feedback-ul necesar și posibilitatea 

contestării acestora. 

 

12. Comunicarea notelor către secretariat. Transmiterea rezultatelor evaluărilor pentru sesiunea 

de vară 2020, se face după cum urmează: 

a) Pentru anii terminali, în cel mult 3 zile de la susținerea examenelor, dar nu mai târziu de  

data de 8 iunie 2020; Eventualele restanțe care se susțin după ultima sesiune de examene 

se finalizează cu notă până pe data de 12 iunie. 

b) Pentru ceilalți ani, în cel mult 3 zile de la susținerea examenelor, dar nu mai târziu de data 

de 30 iunie 2020; 
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Posibilități de comunicare a rezultatelor: 

1. Pentru transmiterea notelor, cadrul didactic titular se va deplasa la secretariat și va 

completa catalogul de note; 

2. Comunicarea notelor se poate face și on-line prin email, într-un document PDF, semnat 

olograf și scanat, având următorul conținut: 

 

TITLU: Comunicare rezultate evaluare 

Sesiunea______, specializarea____, anul de studii____ 

Disciplina:_______, 

Data evaluării: _____ 

Modalitatea de evaluare on-line:____ 

 

 

Lista nominală a studenților, nota obținută (eventuale echivalări, absențe, refaceri etc) 

1. 

2. 

…. 

 

Lista studenților care au susținut examene restante / mărire de notă (dacă este cazul) 

1. 

2.  

 

 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul/a____, declar că rezultatele evaluării studenților, comunicate prin prezentul 

document sun finale și corecte putând fi luate în calcul la încheierea situațiilor academice 

pentru promovare / finalizare a studiilor. 

 

Acest document înlocuiește catalogul de note, până la descărcarea rezultatelor în catalogul 

letric/oficial, dar nu mai târziu de 25 septembrie 2020. 

 

 

Data:          Semnătură titular: 

 

 

 

 

 

Rector,       Decan, 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ  Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV 


