
EXTRAS 
din prevederi ale regulamentelor/ deciziilor BEF în vigoare,  

cu privire la sesiunea de examene 

1. Numărul de puncte alocat activităţilor din timpul semestrului/ evaluării finale este: 

 60/ 40, pentru discipline cu evaluare generală de tip Examen (E);   

 80/ 20, pentru discipline cu evaluare generală de tip Verificare (V), la care evaluarea 
finală se va realiza în săptămânile a 13-a sau a 14-a. 

 

2. Punctajul din timpul semestrului include puncte obținute din lucrări scrise fără degrevare 
din materia predată, în număr de cel puțin: 

 15 puncte, pentru discipline cu examinare finală de tip E;   

 35 puncte, pentru discipline cu examinare finală de tip V. 
 

Studenții care nu s-au prezentat la lucrare/ lucrări in timpul semestrului, o/ le pot recupera 
cel târziu în ziua susținerii examinării finale. 
 

3. Punctajul acordat lucrărilor de control cu degrevare (de tip „Parțial”) este o parte din 
punctajul prevăzut pentru examinarea finală. Punctajul alocat lucrărilor de control cu 
degrevare se va realoca în sesiunile de examen, pentru studenții care nu le-au promovat 
sau care doresc mărirea punctajului prin susținerea examenului din întreaga materie. 
 

4. Punctajul final al unei discipline rezultă ca urmare a  însumării punctelor alocate fiecărei 
activități din cadrul disciplinei, incluzând punctajul examinării finale (suma tuturor punctelor 
este de maximum 100). Nota finală se obține prin împărțirea la 10 a punctajului, cu rotunjirea 
rezultatului. 
 

5. Un student poate intra la examinarea finală dacă a participat, într-un semestru, la toate 
ședințele activităților aplicative de tip seminar/ laborator/ proiect și dacă a obținut cel puțin 
50% din punctajul alocat fiecărui tip de activități aplicative pentru întregul semestru. Într-un 
semestru se pot recupera două ședințe din 14, respectiv o ședință din 7. 

 

6. Pentru încheierea situației și acordarea unei note, studenții trebuie să se prezinte la 
examinarea finală. Neprezentarea presupune notarea cu "Absent", indiferent de punctajul 
acumulat in timpul semestrului. 

 

7. În cazul refacerii examinării finale în sesiunea de refaceri (de toamnă), punctajele parțiale 
obținute din activitățile desfășurate în timpul semestrului (I sau II) sunt păstrate, anulându-se 
numai punctajul obținut la examinarea finală din sesiunile de examene (de iarnă sau de 
vară). 

 

8. Studenții integraliști pot reface examinare finală, în sesiunea de refaceri (de toamnă), în 
scopul măririi notei. Nu este limitat numărul de discipline la care un student, printr-o cerere 
adresată decanului, poate solicita mărire de notă. 

 

9. Examenele încep la ora 8:00, dacă în fișa de planificare nu se specifică altfel. În cazul 
examenelor cu lucrări scrise, rezultatele se transmit studenților în aceeași zi, în sala de 
examen. 

 

10. În sala de examen trebuie să fie prezenți titularul disciplinei și cel puțin un al doilea cadru 
didactic. 

 

 
 

 
 

 

Decan, 

 

 

Prof.dr.ing. Cristian Doicin 


