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1.DOMEIU
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de către cadrele
didactice titulare de curs şi de seminar.
2.SCOP
Procedura urmăreşte evaluarea activităţilor studenţilor pe parcursul semestrului, de către
cadrele didactice titulare de curs şi de seminar, în cadrul seminariilor şi are ca scop controlul
continuu şi implicarea studenţilor în procesul de învăţământ.
3.DEFIIŢII ŞI PRESCURTĂRI
F-X - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea universităţii (ex. 2 pentru
Facultatea de Management Turistic şi Comercial);
TD – titularul de disciplină
4.DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE
4.1.Etape premergătoare procesului de evaluare
• la începutul semestrului, în prima oră de seminar, cadrul didactic titular de curs/seminar
comunică studenţilor punctajul detaliat pentru activităţile din timpul semestrului, , pe care aceştia îl
pot realiza, potrivit anexei numărul 1 la prezenta procedură.
• totalul puctajului este de 100 de puncte.
NOTA: În funcţie de specificul disciplinei, titularul de disciplină va putea modifica punctajul
detaliat cu acordul conducerii facultăţii.
4.2.Desfăşurarea procesului de evaluare
• pe parcursul semestrului, studenţii, în funcţie de criteriile din Anexa 1, vor aduna un
număr de puncte ce vor fi cuantificate în notă la ultimul seminar după relaţia:
 = nr. de puncte adunate adunate pe parcursul semestrului / 10.
• pentru fiecare disciplină, la mijlocul semestrului, poate fi organizat un examen parţial cu
degrevare de materie, nota minimă de promovare fiind 7.
• nota pe parcursul semestrului va reprezenta 1/3 din nota finală în cazul în care nota
lucrării de examen este minim 5.
• punctajul obţinut de studenţi pe parcursul semestrului va fi comunicat acestora la ultimul
seminar de către cadrul didactic titular de curs/seminar.
• Tabelul cu punctajul obţinut pe parcursul semestrului de către studenţi, va fi păstrat de
către cadrul didactic titular de curs/seminar pană la data examenului. Punctajul respectiv va fi luat în
calcul la evaluarea finală a cunoştinţelor studentului.
5.RESPOSABILITĂŢI
• Cadrul didactic titular de curs/seminar răspunde pentru respectarea cerinţelor stabilite
prin prezenta procedură.
• Consiliul Departamentului monitorizează desfăşurarea activităţii didactice la fiecare
disciplină în scopul respectării punctajului arătat mai sus şi răspunde pentru respectarea prezentei
proceduri.
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6.DISPOZIŢII FIALE
Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007, a fost modificată, completată
şi aprobată în şedinţa Senatului din data de .24.03.2009 şi din data de 08.12.2011.
Prezenta Procedură aşa cum a fost modificată şi completată intră în vigoare începând cu data de
1.01.2012.
7.AEXE
Anexa 1: Ghid orientativ de evaluare pe parcursul semestrului
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Anexa nr. 1

GHID ORIETATIV DE EVALUARE
PE PARCURSUL SEMESTRULUI
Teste parţiale .................................................... ......... 1 x 20 puncte = 20 puncte
Prezenţa la cursuri şi seminarii ...................................56 x 0,5 puncte = 28 puncte
Recenzii; referate ..... ....... ............................................2 x 5 puncte = 10 puncte
Sutudii de caz ...............................................................2 x 5 puncte = 10 puncte
Lucrare practică sau proiect/schiţă program
cercetare (se predă cel mai târziu cu 10 zile înaintea
susţinerii examenului) ........................................................................= 20 puncte
Participarea la dezbateri (din seminarii) ........................ 3 x 4 puncte = 12 puncte
----------------------------------Total
= 100 puncte
În funcţie de specificul disciplinei de învăţământ, punctajul poate fi modificat de către titularul
de curs, iar modificările vor fi prezentate în scris, conducerii facultăţii.
Pentru fiecare gen de activitate este redat punctajul maxim care poate fi obţinut de
fiecare student.
Transformarea punctajului în note se face:
Nota 5
50 puncte
Nota 6
51 - 60 puncte
Nota 7
61 - 70 puncte
Nota 8
71 - 80 puncte
Nota 9
81 - 90 puncte
Nota 10
91 - 100 puncte
La ultimul seminar se va comunica media pregătirii pe parcurs.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică ponderată între nota care oglindeşte activitatea
din timpul anului ce rezultă din punctaj şi de 2 ori nota obţinută la examen (care trebuie să fie
minimum 5) şi împărţită la 3.
Titularul de curs poate să dea teste de degrevare, pe care nu le va lua în considerare dacă nu are
pe teza de la examen cel puţin nota 5.
Sistemul de apreciere se va comunica studenţilor în primele ore de activitate.
Decan,

Titular
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