
ACTIVITATEA DE LABORATOR:  

TEMELE DE LABORATOR 

1. NUMAI CODUL SURSA se va trimite pe mail la adresa gabitr@cs.ubbcluj.ro  

2. Termenul de trimitere este: seara precedenta zilei in care studentul are laborator 

3. La subiect se va trece NUMELE, PRENUMELE, GRUPA, NR 

LABORATORULUI 
4. Codul sursa va incepe cu un comentariu care contine enuntul si cerintele 

problemei care este rezolvata ; de asemenea programele vor contine si alte 

comentarii lamuritoare pentru operatiile efectuate. 

5. Programele fara comentarii si fara elementele de identificare in subiect nu vor fi 

luate in considerare 

Fiecare tema de laborator trebuie predata la termenul limita stabilit in momentul in care 

studentul primeste tema. Pentru fiecare lucrare se stabileste un termen de gratie de 2 

laboratoare, dupa cel limita. Predarea în termenul de gratie are drept consecinta 

diminuarea cu cate 2 puncte pentru fiecare laborator (2 saptamani) de intarziere. Dupa 

termenul de gratie, lucrarea nu se mai preda, iar nota acordata pentru ea va fi 1.  

Nota acordata unei lucrari de laborator predate este stabilita de catre profesorul 

coordonator al subgrupei în urma prezentarii ei de catre student.  

Criteriile care stau la baza acordarii notei sunt: 

o Demonstrarea functionarii lucrarii. 

o Calitatea, eficienta si claritatea textelor sursa aferente. 

o Eleganta solutiei alese de catre student. 

o Abilitatea de a transforma relativ usor implementarea si a o adapta la solutionarea altor 

probleme înrudite, eventual prin adaugarea / modificarea unor cerinte initiale.  

Nota finala a activitatii de laborator se calculeaza ca si medie aritmetica a notelor 

acordate lucrarilor de laborator (reamintim, o lucrare nepredata se noteaza cu 1). 

Studentul va avea dreptul sa se prezinte la examenul practic doar daca aceasta nota de 

laborator este cel putin 5 si daca studentul are suficiente prezente la laborator. 

 

ABSENTE 

Se admite maxim 1 absenta la laborator pentru studentii care au laborator la fiecare 2 

saptamani, respectiv 2 absente pentru studentii care au laborator saptamanal.  
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Nu se admit scutiri pe baza unor activitati extrascolare (student angajat etc.).  

Pentru situatii speciale, este posibila prezentarea la laboratorul din saptamana curenta 

cu o alta subgrupa.  

Studentii cu mai multe absente nu vor fi primiti la examenul din prima sesiune. Sunt 

exceptati de la aceasta cerinta cei scutiti medical care pot dovedi cu acte fiecare absenta 

în parte. 

Proba practica: 

 

Proba practica se va sustine în saptamana 8-12 decembrie 2014, la ora de laborator. 

Studentul va avea dreptul sa se prezinte la examenul scris din sesiune doar daca nota de la 

examenul practic este cel putin 5. 

Studentii restantieri din alte promotii decât cea curenta: 

- Conform regulamentului, restantierii se conformeaza tuturor cerintelor promotiei 

curente. Ca urmare: 

- Pâna la data de 15.10.2014 vor trebui sa ia legatura cu unul din profesorii coordonatori 

de laborator spre a fi inclus într-o subgrupa dintre cele existente. 

- Faptul ca în anii precedenti a promovat activitatea de laborator, sau examenul practic, 

sau cel scris, îsi pierde valabilitatea. 

- Toate cerintele de promovare prezentate mai sus sunt sunt valabile si pentru studentii 

restantieri. 

 

 


