Reguli de baza laborator:
•

Se dă o notă în fiecare săptămâna (chiar daca e un laborator ce se întinde pe mai
multe săptămâni).

•

Nota finala pe activitatea de laborator este media notelor de laborator.

•

Se depunctează fiecare întârziere de o săptămâna cu 1 punct. După 3 săptămâni
de întârziere nu se mai preia laboratorul (se primește nota 1)

•

Studentul nu poate preda laboratoare cu alte grupe/prin mail/etc.

•

Nu se preiau laboratoare copiate, laboratoarele vor fi verificate pentru detectarea
plagiatului.

•

Pentru a prelua laboratorul studentul trebuie sa implementeze pe loc modificări in
cod si/sau sa fie capabil sa explice soluția implementata.

•

Faptul ca programul face ce s-a cerut este o condiție necesara dar nu si suficienta
pentru a prelua laboratorul. Soluțiile oferite trebuie sa respecte si alte cerințe
(discutate la curs/seminar/laborator) legat de: teste, specificații, arhitectura, etc.

•

Se pot preda maxim 3 laboratoare într-o săptămâna (maxim 3 note)

•

Laboratoarele nepredate la sfârșitul semestrului se notează cu 1.

•

Nota de laborator trebuie sa fie mai mare sau egal cu 5 pentru a intra in examen

•

Cei care au nota de laborator sub 5 nu pot veni la examenul din sesiune, pot veni la
examenul din sesiunea de restante dar trebuie sa predea din nou laboratoarele (pot
obține maxim nota 5 in restante)

•

Pentru a intra in examen este necesar 90% prezente (12 prezente) la laborator. Cei
care nu au minim 12 prezente nu pot intra in examen nici in sesiunea normala nici
in sesiunea de restante.

•

Prezențele la laboratoarele nu se pot recupera cu alte subgrupe.

•

La 3 întârzieri la laborator se pune o absenta.

•

In primele 2 săptămâni mai permitem recuperare cu alte grupe (cu permisiunea
cadrului didactic de la curs si laborator).

•

Regulile se aplica la fel pentru toți studenții inclusiv cei din anii mai mari sau de la
alte facultăți.

