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REGULAMENT  

DE EVALUARE A STUDENŢILOR 

 

I. PRINCIPII 

Evaluarea studenţilor la ciclurile de învăţământ licenţă şi master are loc pe baza următoarelor principii 

generale: 

• Principiul relevanţei informaţiei evaluate 

 întocmirea  subiectelor  se  face  din   materia  predată  şi   din   bibliografia  minimală 
recomandată de cadrul didactic titular de disciplină; 

 subiectele şi întrebările formulate se referă la aspectele esenţiale ale disciplinei; 

 subiectele şi întrebările formulate presupun cunoştinţe cu grade diferite de dificultate. 

• Principul transparenţei procesului de evaluare, care constă în : 

 informarea studenţilor de la toate ciclurile de studiu despre drepturile şi obligaţiile 

referitoare la modul de evaluare; 

 informarea studenţilor despre criteriile de admitere în examen, modul de calcul al mediei 

de examen şi informaţiile privitoare la reexaminare; 

 informarea studenţilor despre modul de contestare a rezultatului; 

 evaluarea studenţilor se face după criterii publicate în prealabil, care descriu performanţa 

caracteristică pentru nota de trecere. 

• Principiul eticii şi deontologiei profesionale, care constă în: 

 evaluarea echitabilă, corectă şi fiabilă a studenţilor; 

 implementarea unor mecanisme oficiale prin care se asigură cerinţa ca standardele şi 

criteriile pentru evaluarea studenţilor să fie aplicate constant şi echitabil; 

 evaluarea fiecărui student este motivată în raport cu criteriile stabilite; 

 studentul are dreptul la o judecată calitativă, cu referire la evoluţia pregătirii lui şi cu 

orientări pentru evoluţia viitoare. 



II. OBIECTIVE 

 obiectivele examenului cuprind verificarea însuşirii unor cunoştinţe şi deprinderi 

specifice disciplinei; 

 obiectivele examenului sunt diferenţiate după cunoştinţe, înţelegere şi competenţe; 

 obiectivul evaluării este încurajarea şi recunoaşterea realizărilor proprii ale studentului în 

domeniul specific. 

 

III. ORGANIZARE 

 

 evaluare punctuală prin examene - cel puţin 50 % din numărul total al formelor de evaluare; 

 evaluare formativă prin test de mijloc de semestru; 

 evaluare formativă prin note de seminar, laborator, referate şi lucrări ştiinţifice; 

 obiectivele examenului includ evaluarea calităţii şi durabilităţii însuşirii cunoştinţelor şi 

deprinderilor; 

 evaluare formativă complexă prin media a cel puţin trei note, cu ponderi diferite. 
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