UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND EXAMINAREA ŞI NOTAREA STUDENŢILOR
CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament urmăreşte responsabilizarea cadrelor didactice şi
studenţilor faţă de calitatea pregătirii şi instruirii în general şi, în mod special, sporirea
obiectivităţi privind examinarea şi aprecierea cunoştinţelor studenţilor şi asigurarea unui
caracter unitar şi obiectiv activităţii de examinare şi notare a studenţilor.
Art.2. Prezentul Regulament este elaborat conform prevederilor următoarele acte
normative:
- Legea educaţiei naţionale nr.1./2011;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinul MEdC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European
de Credite Transferabile - ECTS;
- Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de
performanţă, elaborată de ARACIS;
- Carta Universităţii Spiru Haret, ediţia 2011;
- Manualul de management al calităţii, Universitatea Spiru Haret.
CAPITOLUL II
EVALUAREA STUDENŢILOR
Art.3. Potrivit concepţiei Universităţii Spiru Haret, evaluarea desemnează procesul
care măsoară şi apreciază cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile fiecărui student în domeniul
său de specializare.
Art. 4. Evaluarea studenţilor vizează:
a) aprecierea nivelului cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, competenţelor
studentului, precum şi calităţile atitudinale specifice domeniului;
b) motivarea învăţării prin oferirea unui feed-back necesar cunoaşterii şi îmbunătăţirii
performanţelor;
c) oferirea unui cadru general care permite stabilirea obiectivă a performanţelor
studentului.
Art.5. În evaluarea studenţilor trebuie respectate următoarele principii:
a) adoptarea de către studenţi a unei conduite adecvate în timpul evaluării;

b) asigurarea corectitudinii evaluării, potrivit criteriilor de performanţă specifice
disciplinei de studiu;
c) frecventarea regulată a cursurilor şi a celorlalte activităţi care pot influenţa
evaluarea studenţilor;
d) încurajarea şi recunoaşterea realizărilor proprii ale studentului în domeniul său de
studiu;
e) monitorizarea sistemului de evaluare şi reducerea supraîncărcării curriculare;
f) participarea cu responsabilitate a studenţilor la procesul de evaluare;
g) reflectarea obiectivă a nivelului de pregătire în timpul examinării.
Art.6. Evaluarea studenţilor înscrişi la programele de studii oferite de către facultăţi,
potrivit competenţelor, se desfăşoară prin următoarele modalităţi:
a) evaluarea iniţială generală ocazionată de susţinerea unui interviu în legătură cu
programul de studii, care vizează cunoaşterea nivelului de pregătire şi instruire a studentului,
a motivaţiei şi atitudinii faţă de profesia aleasă.
b)
evaluarea iniţială specifică realizată la începutul fiecărui curs din cadrul
programului de studii, prin care se urmăreşte identificarea nivelului cunoştinţelor, abilităţilor,
deprinderilor, atitudinilor necesare formării pentru profesia aleasă;
c) evaluarea formativă (continuă) - derulată pe tot parcursul activităţii didactice şi care
va urmări oferirea unui feed-back asupra calităţii activităţilor instructiv-educative prin
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente variate;
d) evaluarea sumativă (globală/finală) - utilizată pentru a stabili rezultatele învăţării şi
a indica gradul în care au fost atinse obiectivele fiecărei discipline din cadrul modulului prin
intermediul formelor de examinare în conformitate cu planul de învăţământ şi prevederile din
fişa disciplinei de studiu.
Art. 7. Formele de evaluare în Universitatea Spiru Haret pentru disciplinele de studiu
prevăzute în planul de învăţământ sunt: examenul scris sau oral, examenul în sistem
electronic, colocviul şi verificarea pe parcurs.
Art. 8. Metodele de evaluare a studenţilor utilizate în cadrul programelor de studii sunt:
a) metode tradiţionale: probe orale, probe scrise, probe practice;
b) metode informaţionale: probe de evaluare computerizată;
c) metode alternative: observaţia sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea.
Art.9. Titularii disciplinelor studiate:
a) stabilesc criteriile de evaluare specifice, condiţiile de participare la examen, modul
de examinare şi ponderea în nota finală a fiecărei forme de evaluare, precizându-le în fişa
disciplinei;
b) informează studenţii asupra criteriilor şi procedurilor de evaluare în prima întâlnire
cu aceştia, la începutul semestrului.
Art.10. Consiliul Departamentului de studii analizează şi aprobă fişele disciplinelor de
studiu, programele analitice, strategiile de evaluare a studenţilor şi modalităţile de armonizare
a sistemelor de evaluare.
Art.11. Pentru promovarea disciplinelor parcurse într-un an universitar studenţii au la
dispoziţie, de regulă, trei sesiuni de examene specificate în regulamentul Universităţii,
indiferent de anul de studiu sau programul în care sunt înmatriculaţi.
Art.11. În cazul în care o disciplină nu este promovată în sesiunile de examene
programate pentru anul când se studiază, studentul va fi înregistrat ca având credite restante.
Obţinerea acestora este posibilă în sesiunile următoare în urma achitării taxei de reexaminare,
cuantumul acesteia fiind stabilit de Consiliul de administraţie.

Art.13.Studenţii sunt direct responsabili de conduita inadecvată din timpul
examinărilor, frauda sancţionându-se conform prevederilor legale şi a reglementărilor interne.
CAPITOLUL III
EXAMINAREA STUDENŢILOR
Art.14.Formele, modalităţile şi criteriile de evaluare, ponderea acestora, recunoaşterea
acumulărilor progresive în cadrul disciplinei şi modul de notare al studenţilor sunt precizate în
fişele disciplinelor. Acestea se stabilesc de către cadrul didactic titular, se aprobă în cadrul
şedinţelor de departament de studii şi se avizează de Consiliul facultăţi.
Art.15. Examinarea reprezintă acţiunea de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi
abilităţilor dobândite de un student în cadrul unei discipline.
Art.16. La toate probele de evaluare studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul
de student şi cartea de identitate, în faţa supraveghetorului şi titularului de curs şi de a înmâna
carnetul de student în vederea consemnării notei finale, indiferent dacă aceasta este de
promovare sau nu.
CAPITOLUL IV
FINALIZAREA EXAMINĂRII STUDENŢILOR
Art.17. Toate cursurile, precum şi activităţile practice se încheie la nivel de semestru şi se
finalizează cu notă, stabilită conform specificaţiei din fişa disciplinei şi a procedurilor specifice.
Art.18. Examinarea la disciplinele de studiu se finalizează cu notă . Aceasta exprimă
percepţia examinatorului asupra gradului de acumulare a cunoştinţelor transmise şi de
dobândire a abilităţilor, precum şi asupra capacităţii de a le utiliza în activitatea proprie .
Art.19.(1) În stabilirea notei finale se are în vedere:
a) nota obţinută la examen;
b) nota obţinută la verificările pe parcurs.
(2) Media ponderată a notelor obţinute la verificările pe parcurs şi la examenul
de semestru se rotunjeşte în sus, dacă zecimalele reprezintă 50% sau mai mult şi în jos, dacă
zecimalele reprezintă sub 50%.
Art.20. Notele finale, transcrise în cataloagele de note, iau valori întregi de la 1-10.
Art.21.Nota la examen reprezintă, exclusiv, măsura cunoştinţelor/abilităţilor dovedite.
Art.22. Nota pentru verificarea pe parcurs este o apreciere a prestaţiei studentului pe
parcursul întregului semestru.
Art. 23. Nota finală, este obligatoriu număr întreg.
Art.24.(1) Comunicarea şi consemnarea notei se face, la probele orale, după
încheierea examinării, iar la probele scrise, după corectarea lucrărilor şi se afişează la avizier
în cel mult 48 de ore de la susţinerea examenului.
(2) Aceste note se ponderează în funcţie de procentajul acordat fiecărei părţi parcurse
de student, stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.
Art.25. Notele obţinute la examene, colocvii şi verificări pe parcurs pot fi contestate.
Art.26. Cererile privind mărirea de note vor fi soluţionate prin respectarea
prevederilor regulamentelor Universităţii Spiru Haret.
Art.27. Titularul de disciplină trebuie să completeze în catalogul disciplinei, notele
obţinute de studenţi şi să-l transmită secretariatului facultăţii în termen de 48 de ore de la
comunicarea notelor finale.
Art.28. Studiile se încheie cu examen de licenţă.

Art.29.La finalizarea studiilor absolvenţii primesc diploma de licenţă însoţită de
suplimentul la diplomă.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.30. Fraudarea examenelor de către studenţi se sancţionează conform
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor.
Art.31. Toate informaţiile privind evaluarea şi notarea studenţilor se afişează pe
pagina web a Universităţii şi pe site-ul facultăţii.
Art.32. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru
Haret în şedinţa din data de 23.03.2012.
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