




















Temele de laborator se predau personal și se recomandă să fie predate la termen.
Se permite o întârziere de maxim două laboratoare/săptămâni (după aceste 2 săptămâni,
tema nu mai poate fi predată), dar aceasta va fi depunctată prin scăderea a 2p/săptămână
din nota finală.
Într-o săptămână se pot preda maxim 2 teme de laborator.
O temă nepredată va primi 0 puncte.
Copierea unei teme va fi sancționată conform regulamentului UBB și va primi 0 puncte.
Punctele bonus la laborator se acordă doar dacă tema de bază a fost rezolvată complet și
corect.
Punctele bonus la laborator se adaugă la nota finală obținută pentru activitatea de laborator.
Vor exista teste pe parcursul semestrului, fiecare primind o anumită notă.
Nota pentru laborator se va calcula ca o pedie ponderată a temelor si a testelor astfel: Labor
= 0.75 * MediaTemelorDeLaborator + 0.25 * MediaTestelor.
Nota pentru laborator trebuie sa fie minim 5.00 (fără rotunjiri) pentru a putea susține
examenul final.
Nota finală pentru POO se calculează ca medie ponderată a notelor primite pentru examenul
final si laborator. Fiecare din aceste note trebuie să fie minim 5.00 (fără rotunjiri) pentru a se
efectua media finală.
o NotaFinalăPOO = 0.5 * ExamenFinal + 0.5 * Labor + Bonus
Bonus-ul poate cuprinde puncte primite în cadrul activității de seminar și de curs.
Fiecare student trebuie să participe la activitățile de seminar și la activitățile de laborator cu
grupa sau semigrupa sa.
Numărul minim de prezențe la laborator este 12.
Numărul minim de prezențe la seminar este 6.
Pentru studenții restanțieri, numărul minim de prezențe la laborator este 7.
Pentru studenții restanțieri, numărul minim de prezențe la seminar este 3.
Examenul din sesiunea normală, cat si cel din sesiunea de restante se poate susține doar
dacă sunt îndeplinite condițiile privind prezențele (seminar și/sau laborator) si pragul minim
pentru nota de laborator.
În cazul în care există dovezi pentru motivarea absențelor, acestea trebuie prezentate în
termen de maxim 2 săptămâni de la revenirea la activitatea educativă cadrului didactic cu
care se desfășoară activitatea respectivă. O copie a acestor documente va rămâne la cadrul
didactic.

