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REGULAMENT 
PRIVIND EXAMINAREA SI EV ALU AREA STUDENTILOR 

SI PROMOV AREA ANILOR DE STUDII 

Cap. I: PREVEDERI GENERALE 

Art.1. Promovarea culturii calitatii, monitorizarea ~i imbunatatirea calitatii la nivelul 
Universitatii ,,Petre Andrei" din Ia~i implica tn mod nemijlocit reglementarea activitatii de 
examinare ~i notare a studentilor pentru a-i asigura un caracter unitar ~i obiectiv. Se urmare~te pe 
aceasta cale responsabilizarea agentilor actiunii educative - cadre didactice ~i studenti - fata de 
calitatea pregatirii ~i sporirea gradului de obiectivitate tn examinare ~i apreciere. 

Art.2. Prezentul Regulament este stabilit in conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, ale Legii 224/2005, ale Ordinului 3928/2005 privind 
asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior, ale Legii 
1/2011, precum ~i tn conformitate cu Codului de eticii ,$i deontologie universitarii al 
Universitatii ,,Petre Andrei"din Ia~i. 

Cap. II : EVALUAREA STUDENTILOR 

Art.3. in sistemul universitar evaluarea desemneaza orice proces care masoara ~i apreciaza 
cuno~tintele, aptitudinile ~i atitudinile fiecarui student in domeniul de specializare. 

Art.4. Diferitele forme de evaluare vizeaza: 
a) evaluarea cuno~tintelor, a nivelului de 1ntelegere ~i prelucrare a acestora, a 

priceperilor, deprinderilor, competentelor studentului precum ~i a calitatilor 
atitudinale specifice domeniului; 

b) motivarea invatarii prin oferirea unui feed-back pentru a ajuta studentul sa-~i 
cunoasca ~i sa-~i imbunatateasca performantele; 

c) oferirea unui cadru general care permite stabilirea obiectiva a performantelor 
studentului. 
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studentii au responsabilitati ca participanti activi la procesul de evaluare; aceste 
respo~s-~bilitati se refera _i'n special la adoptarea unei conduite adecvate 1n timpul 
evaluam, la reflectarea rnvelului de pregatire in timpul examinarii, la oferirea unui 
feed-back obiectiv. 

Art.6. Evaluarea studentilor inscri~i la programele de studii se desfa~oara prin urmatoarele 
forme: 

a) Evaluarea initiala se va realiza la inceputul perioadei de studiu a fiecarei discipline 
din cadrul programului de studii ~i va identifica nivelul cuno~tintelor, abilitatilor, 
deprinderilor, atitudinii initiale a studentului; 

b) Evaluarea formativa (continua) se va derula pe tot parcursul activitatii didactice ~i va 
urmari oferirea unui feed-back asupra calitatii activitatilor instructiv-educative prin 
utilizarea unor metode, tehnici ~i instrumente variate. 

c) Evaluarea sumativa (globala/finala) este utilizata pentru a stabili rezultatele invatarii 
~i a indica gradul 10 care au fost atinse obiectivele fiecarei discipline din cadrul 
modulului prin intermediul examenelor scrise sau orale (in sesiunea de examene) sau 
verificarilor (in timpul presesiunii) in conformitate cu planul de invatamant ~i 
prevederile din programa analitica a disciplinei de studiu. 

Art.7. incheierea activitatii la o disciplina de invatamant se realizeaza, de regula, prin examen 

final. Formele de verificare prevazute in planul de invatamant sunt : examen, colocviu, 

proiectul ~i verificarea pe parcurs. Pentru eel putin jumatate din disciplinele prevazute in 
planul de invatamant, forma de verificare este examen. 

Art.8. Modul de sustinere a examenelor - proba scrisa, proba orala sau proba scrisa ~i orala - se 

stabile~te de catre cadrul didactic titular, cu acordul Consiliului facultatii, la inceputul 
anului universitar ~i este prevazut in fi~a / programa analitica a fiecarei discipline. 

Art.9. Elementele cuantificabile prin nota (complexitatea cuno~tintelor, nivelul de intelegere ~i 
prelucrare a acestora, priceperi, deprinderi sau competente derivare din activitatea de 
invatare, creativitatea, capacitatea de analiza ~i sinteza, frecventa ~i participarea la 
procesul didactic, etc.), precum ~i modul de desfa~urare a verificarii (examene, teste, 
examene partiale, referate) se stabilesc prin fi~a / programa analitica a disciplinei, 
verificate de Directorul de Departament ~i aprobata de Consiliul facultatii. Titularul de 
disciplina stabile~te ~i comunica in termen de eel mult doua saptamani de la inceperea 
semestrului modul de verificare, precum ~i alte exigente privind promovarea (lucrari, 
proiecte realizate etc. ), ~i ponderea acestora in nota finala. 

Art.to. Examenele ~i colocviile se sustin in fata unei comisii formate din 2 persoane : cadrul 
didactic care a predat disciplina respectiva ~i cadrul didactic care a condus seminariile 
sau, in cazuri speciale, alt cadru didactic desemnat de catre Decan. inlocuirea cadrului 
didactic care a predat disciplina se aproba, la cererea justificata a acestuia, de catre 
Decanul Facultatii. 

Art.11. Examinarea poate avea loc numai dupa legitimarea studentului cu carnetul de student 
sau carte de identitate (alt act de identitate cu fotografie). 



profesorul examinator o opereaza 111 catalog se face cu precizarea datei ~i sub semnatura. 
Cataloagele se vor depune la secretariatul facultatii in termen de maxim 48 de ore de la 
data examenului. 

Art.13. Contestatiile referitoare la rezultatele procesului de evaluare se pot depune la 
secretariatul facultatii in termen de doua zile lucratoare de la publicarea rezultatelor. Se 
pot face contestatii doar pentru examenele scrise, Contestatia este solutionata de 
Consiliul Facultatii in termen de 3 zile de la data depunerii sale. Nota finala nu poate fi 
mai mica decat cea initial obtinuta. 

Art.14. Zilele ~i orele de sustinere a examenelor se stabilesc de catre Decanate, pentru grupele 
de studenti, la propunerea grupelor ~i dupa consultarea personalului didactic. Studentul 
are obligatia sa se prezinte la examen cu grupa din care face parte. In cazuri bine 
justificate, decanul poate aproba studentului sa se prezinte la examen cu o alta grupa. 
Pentru cursurile cu frecventa redusa, programarea examinarilor se face de catre Decanate 
1n colaborare cu cadrele didactice. Programul se stabile~te pe formatii de examen ~i se 
aduce la cuno~tinta studentilor cu eel putin 2 saptamani 111ainte de data inceperii sesiunii 
de examene. 

Art.IS. Au dreptul sa se prezinte la examen studentii care ~i-au 10deplinit toate obligatiile 
profesionale (cursuri, seminarii, referate, teste de evaluare, etc.) prevazute 1n planul de 
10vatamant ~i 10 fi~e / programele analitice ale disciplinelor respective, ~i dupa ce ~i-au 
achitat toate obligatiile financiare (taxa de ~colarizare, taxa de examen etc.). In sesiunile 
de restante, studentii au posibilitatea de a alege pentru prezentare oricare dintre datele 
planificate. Pentru sesiunile de restante, profesorul examinator stabilqte modul de 
examinare la acele discipline pentru care forma de examinare prevazuta 10 planul de 
10vatamant este verificarea pe parcurs. 

Art.16. Intr-un an universitar, studentii se pot prezenta la examen, inclusiv pentru marirea notei, 
la fiecare disciplina ce figureaza 1n Contractul de studiu pentru acel an universitar, dar 
numai o singura data intr-o sesiune. Neprezentarea la examene 1n sesiunea programata 
pentru o disciplina care apare 1n contractul de studiu 1nseamna consumarea unui drept de 
prezentare la examen din posibilitatile avute la dispozitie. Pentru fiecare disciplina, 
prevazutii a fi examinata 10tr-o sesiune de examene, se prevede o singura data de 
desfa~urare. In sesiunile ordinare, se precizeaza pentru fiecare grupa de studenti datele la 
care urmeaza sa se prezinte pentru examene, studentul avand obligatia sa se prezinte cu 
grupa din care face parte. 

Art.17. Daca la sfar~itul duratei legale a programului de studii studentul nu a obtinut toate 
creditele stabilite 10 planul de 1nvatamant, el poate depune la secretariatul facultatii la 
care a fost ~colarizat cerere de prelungirea a duratei de studiu, cu conditia ca numarul 
disciplinelor nepromovate sa nu fie mai mare de cinci, respectiv sa nu depa~easca un 
numar de 30 de credite. Acordarea prelungirii de studii este de competenta Consiliilor 
facultatilor ~i este pe durata unui an de studiu (an de grafie). Studentii care au optat 
pentru prelungirea studiilor vor achita contravaloarea taxei pentru organizarea 
examenelor de restanta stabilita de Consiliul de administratie. In acest caz studentul , , 

trebuie sa satisfaca cerintele planului de 1nvatamant al promotiei 111 cadq1l car~ia 1~i 
finalizeaza studiile ~i sa sustina eventualele examene de diferent~ ce po ~1~: ~T1a 
compatibilizarii planurilor. Studentii care la terminarea anulm de ~~ au dtW.J.1Ut 
cre?itele ne~esar~ pentru fi~alizarea studiil?r vor s~s~ine examen WP/ (tnJ p~~r~)f ; 
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Art.18. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluari pot fi anulate de catre decanul facultatii in 
temeiul prevederilor din Carta universitara, atunci cand se dovede~te ca acestea au fost 
obtinute in mod fraudulos sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica ~i 
deontologie universitara. Decanul poate dispune reorganizarea examenului. 

Art.19. Studentii care incearca sa promoveze examenul prin frauda vor fi exmatriculati. 

Art.20. Studiile efectuate in cadrul programului de studii intrerupt ca urmare a exmatricularii 
datorate incalcarii prevederilor Codului de etica Ji deontologie universitara nu pot fi 
recunoscute in cazul unei noi inmatriculari. 

Cap. III : ECHIV ALA.RI, MARIRI, CONDITII DE PROMOV ARE A 
ANULUIDESTUDII 

Art.21.La cererea studentului, creditele pentru o disciplina pot fi echivalate cu creditele obtinute 
la o disciplina cu tematica echivalenta de la o facultate sau specializare din cadrul 
universitatii. Consiliile facultatilor sunt abilitate sa decida asupra echivalarii creditelor 
obtinute de studenti in cadrul altor programe de studiu de la Univeristatea ,,Petre Andrei" 
din Ia~i sau de la alte universitati . Creditele realizate in conditiile prezentului articol se 
considera obtinute in semestrul in care aceasta disciplina figureaza in planul de 
invatamant. Echivalarea disciplinelor ~i acordarea creditelor corespunzatoare se face de 
Consiliul facultatii la inceputul fiecarui an universitar. in cazul examenelor echivalate, se 
va trece in suplimentul la diploma denumirea disciplinei din planul de invatamant al 
facultatii. Facultatile pot decide aplicarea prevederilor prezentului articol ~i in cazul 
creditelor obtinute de studenti in cadrul unor ~coli de vara organizate in tara sau in 
strainatate. 

Art.22. Alte conditii ~i reguli privind echivalarile in regimul specificat de Sistemul European de 
Credite Transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) sunt stipulate in 
Regulamentul activitafii didactice pe baza sistemului de credite transferabile al 
Universitatii ,,Petre Andrei"din Ia~i. 

Art.23. Examenele pentru marirea notei pot fi sustinute numai in sesiunile de restante din anul 
universitar in care examenele au fost promovate. Facultatile stabilesc conditiile in care 
studentii se pot prezenta la aceste examene, respectand principiul ,,un examen promovat 
este definitiv promovat". 

Art.24. In cazul in care studentul nu obtine nota de promovare dupa cea de a doua examinare, 
dar a realizat minimum 30 de credite in anul de studiu respectiv, poate solicita 
reexaminarea conform legislatiei in vigoare. 

Art.25. Un examen promovat intr-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar 
daca se modifica numarul de credite alocat pentru disciplina respectiva. Dispozitia se 
aplica in mod corespunzator ~i in cazul in care, in urma modificarii planului de 
invatamant, o disciplina de un semestru este divizata in doua discipline de semestru sau o 
disciplina de doua se~estre este comas~ta int~-~ ?isciplina _d~ se?1estru._ C?_rice -~;iii~'._ 
de aceasta natura vor fi reglementate pnn hotaran ale Cons1hulm facultatu. * ~~" 1~' ·'f- < 
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Cererea de refomatriculare se depune la secretariatul facultatii pana la 1nceperea anului 
universitar Studentii care nu obtin creditele necesare promovarii in anul universitar 
urmator ~i sunt reinmatriculati in acela~i an trebuie sa satisfaca cerintele planului de 
invatamant al promotiei respective. 

Art.27. Un procent de maximum 5% din numarul studentilor cu frecventa dintr-un program de 
studii universitare de licenta pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultatii, 2 ani de 
studii intr-un singur an, cu exceptia ultimului an de studii, in conditiile prevazute de 
regulamentele de organizare ~i desfa~urare a programelor de studii ~i cu respectarea 
legislatiei in vigoare. 

In cadrul UPA din Ia~i efectuarea a doi ani de studii in unul este posibila exclusiv 

in cadrul Facultatii de Drept. Studenfii acestei facultatii pot solicita comasarea a doi ani 

de studii, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

in primul an de studii au obtinut minimum media 8.50; 

au obtinut avizul favorabil al Consiliului facultafii in acest sens; 

obiectul cererii este comasarea anul II ~i a anului III de studii. 

Cap. IV : INTRERUPEREA STUDIILOR 

Art 28. La cererea studentului, Consiliul facultatii poate aproba intreruperea studiilor, pe o 
perioada de maximum 3 ani pe toata durata ~colaritatii. Cererea pentru intreruperea 
studiilor se va depune la secretariatul facultatii inainte de inceperea semestrului. Pentru 
motive de sanatate atestate prin adeverinta medicala, in care medicul recomanda 
intreruperea, sau pentru alte motive bine intemeiate, stabilite ca atare prin regulamentul 
facultatii (bursa in strainatate, urmarea in paralel a doua specializari etc.), intreruperea 
poate fi solicitata pe parcursul oricarui semestru. Dupa revenire, studentul trebuie sa 
satisfaca cerintele planului de invatamant al promotiei cu care va termina studiile. Acest 
fapt trebuie adus la cuno~tinta studentului in momentul intreruperii studiilor, mentionand 
pe cererea de intrerupere ca a luat la cuno~tinta acest lucru. Nu se poate acorda 
intreruperea studiilor in cazul studentilor aflati in situatie de exmatriculare. Ultimul 
semestru inaintea intreruperii ~i primul semestru dupa revenire se considera doua 
semestre consecutive din punctul de vedere al acumularii creditelor. 

Art. 29. Prezentul Prezentul reguJament, revizuit ~i imbunatatit, a fost aprobat in ~edinta 

Senatului din data de 29.11.2018 ~i se aplica incepand cu anul universitar 2018/2019. 

PRESEDINTELE SENATULUI, 
Conf. univ. dr. Ancufa-Daniela TOMPEA 
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