REGULAMENT
PRIVIND MODALITATEA DE DESFĂŞURARE ŞI FINALIZARE A PROIECTELOR DE
AN, INCLUSIV A COLOCVIILOR LA CICLUL I-STUDII DE LICENŢĂ
1. Tema de proiect:
1.1. Tema de proiect trebuie să conţină:
 numele studentului, anul, grupa din care face parte
 numele cadrului didactic, data la care a fost primită tema şi termenul până la care
aceasta este valabilă
 tema de proiect efectivă, inclusiv cerinţele privind conţinutul proiectului
1.2. Tema de proiect trebuie adusă la cunoştinţă studenţilor în prima şedinţă de proiect.
Temele de proiect se distribuie studenţilor exclusiv în timpul şedinţelor de proiect.
1.3. Cadrul didactic titular al grupei / subgrupei trebuie să confirme prin semnătura sa
corectitudinea datelor de temă pentru fiecare student. Împărţirea grupelor în subgrupe se
va face în prima şedinţă de proiect.
1.4.Fiecare student trebuie să se prezinte personal pentru primirea datelor de temă până
cel mai târziu în cea de-a patra săptămână a semestrului, pentru a susţine proiectul la
sfârşitul semestrului curent (inclusiv în sesiunea de examene). Regula se aplică atât
studenţilor anului curent cât şi celor care refac proiectul (inclusiv studenţii din anul IV).
1.5.Datele de temă sunt valabile 2 semestre şi anume:
-în anul universitar curent , inclusiv în sesiunea din toamnă, pentru proiectele din
semestrul I
-în semestrul II al anului universitar curent şi în semestrul I al anului universitar următor,
inclusiv în sesiunea de examene din iarnă, pentru proiectele din semestrul II.
1.6.Studenţii care nu au tema de proiect semnată de cadrul didactic sau cei care prezintă
temă de proiect cu data de valabilitate depăşită, nu vor putea susţine proiectul in anul
universitar curent.
1.7.Nu se acceptă redactarea notelor de calcul în MathCad.
2. Condiţii privind prezenţa la şedinţele de proiect
2.1. Prezenţa studenţilor va fi înregistrată de către cadrul didactic la fiecare şedinţă de
proiect.
2.2. Numărul minim de prezenţe necesar pentru prezentarea la suţinere în semestrul curent:
50% din numărul de şedinţe de proiect.
2.3. Cu aprobarea titularului de curs se excepteaza de la prevederile articolului 2.2. studentii
care au fost internati intr-o unitate sanitara sau la domiciliu, studentele in situatie de
graviditate si maternitate, sportivii de performanta nominalizati de catre conducerea
unitatii de invatamant la inceputul anului universitar si studentii care au beneficiat de
burse in alte centre universitare, pe durata acestora.
2.4. În cazul în care studenţii nu au îndeplinit condiţia minimă de prezenţă, proiectul poate fi
susţinut după cum urmează:
-proiectul din semestrul I,în sesiunea de vară şi în cea de toamnă
-proiectul din semestrul II, în sesiunea de toamnă şi în sesiunea de iarnă a anului
universitar următor.

3. Programarea şedinţelor de susţinere a proiectelor
3.1. Pe parcursul anului universitar curent vor fi programate 7 şedinţe de susţinere a
proiectelor după cum urmează: o şedinţă de susţinere în ultima săptămână a semestrului
în care este programat proiectul şi câte două şedinţe de susţinere în sesiunile ianuariefebruarie, iunie-iulie (mai –iunie) şi august-septembrie.
3.2. Proiectul poate fi susţinut numai la datele programate şi anunţate studenţilor cu cel
puţin o săptămână înainte prin afişare la avizierul departamentului.
3.3. În cursul unui an universitar fiecare student va avea dreptul să participe la cel mult
trei şedinţe de susţinere a priectului. În cursul unei sesiuni de examene fiecare student
va avea dreptul să participle la o singură şedinţă de susţinere (inclusiv cea programată la
sfârşitul semestrului curent). Fiecare examinare se va încheia cu notarea studentului şi
trecerea notei în catalog (pentru proiectele prevăzute cu notă distinctă).
4. Criterii de evaluare, notare
4.1. Evaluarea proiectelor se poate face pentru fiecare student numai de către cadrul didactic
titular al grupei / subgrupei la care acesta a desfăşurat activitatea.
4.2. Pe parcursul semestrului vor fi efectuate una, două sau trei notări parţiale precizate în
tema de proiect. Notările parţiale se vor face de către cadrul didactic titular al grupei
/subgrupei astfel:
- stadiul de elaborare a proiectului (pondere recomandată-50%)
- activitatea studentului la şedinţele de proiect şi nivelul de cunoştinţe (pondere
recomandată-50%)
4.3. În cazul neprezentării unui student la una dintre şedinţele de notare parţială aceasta
poate fi amânată cu o săptămână la cererea prealabilă a studentului. În cazul în care un
student nu se prezintă la o şedinţă de notare parţială acesta primeşte nota 1, la notarea
respectivă.
4.4. Evaluarea finală a proiectului în oricare dintre şedinţele de susţinere programate se face
pe baza următoarelor criterii:
- calitatea proiectului şi nivelul de cunoştinţe (pondere recomandată-50%)
- notările parţiale (pondere recomandată-50%)
4.5. Nivelul de cunoştinţe se stabileşte prin examinare orală exclusiv pe baza notelor de
calcul şi planurilor întocmite de student.
4.6. Nu sunt primite pentru susţinere proiectele incomplete, prin comparaţia cu cerinţele
expuse în pagina cu date de temă, sau cele cu erori grave în rezolvarea cerinţelor.
4.7. Întrebările pentru susţinere şi modul de punctare al acestora vor fi stabilite de către
cadrul didactic titular al grupei / subgrupei, cu acordul titularului de curs. În timpul
examinării studenţii pot consulta proiectul precum şi orice alt material bibliografic.
4.8.Notele acordate se vor trece în catalogul facultăţii, de către cadrul didactic titular de
curs, sau de către cadrul didactic care le-a acordat.

4.9.Încercarea unui student de a frauda rezolvarea proiectului, conduce la refacerea integrală
a acestuia în anul universitar următor (neconcordanţa între datele de temă şi rezolvările
din proiect, neconcordanţa între partea scrisă şi partea desenată, etc). Proiectul în cauză
va fi reţinut de cadrul didactic titular.
5. Refacerea proiectului
5.1. Studenţii care nu au promovat proiectul în termenul de valabilitate al datelor de temă îl
vor reface la grupele anului următor.
5.2. Distribuirea studenţilor restanţieri la grupe se va face de către department, pe baza
cererilor de înscriere depuse de studenţi.
Perioada de înscriere:
- prima săptămână din semestrul I
- prima săptămână din semestrul II.
Studenţii care nu depun cerere în perioada de înscriere, vor putea reface proiectul în
semestrul următor, doar cu aprobarea titularului de curs.
6. Proiectele fără notă distinctă
6.1. Desfasurarea si finalizarea proiectelor fara nota distincta respecta prevederile de la
punctele 1.11.7 ; 2.12.4 ; 3.13.3 ; 4.14.7 ; 4.9 ; 5.15.2
6.2. Promovarea proiectului fara notă distincta condiţionează intrarea studentului în examen
la disciplina respectivă.
6.3. Cadrul didactic titular de curs va comunica studenţilor în prima şedinţă de curs,
modalitatea în care promovarea proiectului condiţionează intrarea în examen şi ponderea
pe care nota obţinută la proiect, o are în nota finală de la examen.
6.4. Se recomandă ca susţinerea proiectului fără nota distinctă, să se facă atât în prezenţa
cadrului didactic titular de grupă / subgrupă cât şi în prezenţa cadrului didactic titular
de curs.
7. Colocviile
7.1. Colocviile din cadrul semestrelor se incheie inaintea sesiunii de examene.
7.2. Nota de la colocviu se obtine pe baza calificativului asupra intregii activitati din
timpul semestrului si, dupa caz, a rezultatelor la una sau doua lucrari de control,
desfasurate pe baza unui program coordonat de catre conducerea facultatii.
7.3. Colocviile nepromovate se refac in regimul examenelor restante, cu recunoasterea
partilor promovate.
7.4. La colocvii nu se pot sustine mariri de note, deoarece sunt verificari pe parcurs.
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