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Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică, 

privind evaluarea studenților 

 

din data de 29.04.2020 

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 

aprobată în Consiliul Facultăţii din 28 aprilie 2020, Consiliul Departamentului de Informatică actualizează 

astfel hotărârea din data de 15.03.2020: 

• prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75%, iar prezenţa la laboratoare 
este obligatorie în proporţie de minim 90%; 

• neîndeplinirea acestor praguri minime (prin absențe nemotivate) atrage dupa sine neacceptarea 
studentului la examene în sesiunea normală și în sesiunea de restanțe; 

• titularii de curs au obligația ca la primul curs să informeze studenții despre obligativitatea 
prezenței la laboratoare și seminarii și consecintele neîndeplinirii acestor cerințe; 

• titularii de curs își vor actualiza cerințele cu privire la prezență publicate pe site-ul cursurilor și în 
syllabus-uri; 

• titularii de activități de laborator și seminar vor avea o situație săptămânală a prezenței 
studenților la laboratoare și seminarii; 

• aceste prevederi se aplică tuturor cursurilor obligatorii la nivel licență începând cu data 
prezentei. 

 

Obs: 

1. în cazul studenților restanțieri, datorită posibilelor suprapuneri între orarul disciplinelor restante 
și orarul normal al lor, fiecare caz va fi soluționat la nivel de disciplină; 

2. toți studentii vor fi considerați prezenți la activitățile didactice care ar trebui să se desfășoare în 
zilele declarate oficial libere fără recuperare. 

 

 

Director Departament, 

Lect.dr. Adrian Sterca 
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Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică, 

privind evaluarea studenților 

 

din data de 15.03.2017 

 

În conformitate cu Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultății privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică, Consiliul 

Departamentului de Informatică actualizează astfel hotărârea din data de 01.10.2016: 

• prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75%, iar prezenţa la laboratoare 
este obligatorie în proporţie de minim 90%; 

• neîndeplinirea acestor praguri minime (prin absențe nemotivate) atrage dupa sine neacceptarea 
studentului la examene în sesiunea normală și în sesiunea de restanțe; 

• accesul în sesiunea specială nu este condiționat de îndeplinirea acestor praguri minime; 
• titularii de curs au obligația ca la primul curs să informeze studenții despre obligativitatea 

prezenței la laboratoare și seminarii și consecintele neîndeplinirii acestor cerințe;  
• titularii de curs își vor actualiza cerințele cu privire la prezență publicate pe site-ul cursurilor și în 

syllabus-uri; 
• titularii de activități de laborator și seminar vor avea o situație săptămânală a prezenței 

studenților la laboratoare și seminarii; 
• aceste prevederi se aplică tuturor cursurilor obligatorii la nivel licență începând cu data 

prezentei. 
 

Obs: 

3. în cazul studenților restanțieri, datorită posibilelor suprapuneri între orarul disciplinelor restante 
și orarul normal al lor, fiecare caz va fi soluționat la nivel de disciplină; 

4. toți studentii vor fi considerați prezenți la activitățile didactice care ar trebui să se desfășoare în 
zilele declarate oficial libere fără recuperare. 

 

 

Director Departament, 

Prof. dr. Anca Andreica 
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Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică 

privind evaluarea studenților 

 

din data de 01.10.2016 

 

În conformitate cu Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultății privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică, Consiliul 

Departamentului de Informatică hotărăște: 

 

 prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75%, iar prezenţa la laboratoare 
este obligatorie în proporţie de minim 90%; 

 neîndeplinirea acestor praguri minime (prin absențe nemotivate) atrage dupa sine neacceptarea 
studentului la examene (atât în sesiunea normală cât și în sesiunea de restanțe); 

 titularii de curs au obligația ca la primul curs să informeze studenții despre obligativitatea 
prezenței la laboratoare și seminarii și consecintele neîndeplinirii acestor cerințe 

 titularii de curs își vor actualiza cerințele cu privire la prezența publicate pe site-ul cursurilor și în 
syllabus-uri 

 titularii de activități de laborator și seminar vor avea o situație săptămânală a prezenței 
studenților la laboratoare și seminarii 

 aceste prevederi se aplică tuturor cursurilor obligatorii la nivel licență începând cu anul 
universitar 2016-2017. 

 

 

 

Director Departament, 

Prof. dr. Anca Andreica 

 


