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Regulament de Examinarea şi Notarea studenţilor 
 

Regulamentul de examinarea şi notarea studenţilor la Facultatea de Fizică a fost 
elaborat în conformitate cu prevederile: 
                     Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 
                                    Legii nr. 224/2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de 
stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat 
                                     Ordinului 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor 
educaţionale în instituţiile de învăţământ superior  
                                     Carta Universităţii din Craiova  
                                     Regulamentul privind activitatea profesionala a studenţilor din    
Univesitatea din Craiova 

Regulamentul se aplică începând cu semestrul al doilea al anului universitar 
2007/2008. Regulamentul conţine Reguli Generale de Evaluare (RGE) şi Reguli  
Generale de Notare (RGN). Titularii de disciplină vor ţine cont de aceste reguli în 
elaborarea fişei disciplinei şi vor stabili, după caz, Reguli Specifice de Evaluare (RSE) şi 
Reguli Specifice de Notare (RSN). 

                        
                                  
 

Reguli Generale de Evaluare 
 
Evaluarea finală este suma dintre evaluarea curentă şi evaluarea globală. 
Evaluarea curentă a studenţilor se realizează  în mod continuu pe întreg parcursul 
anului universitar, prin intermediul : 

 temelor de casa pentru: 
o curs, seminar/laborator; 

 referatelor de seminar (traducerea unui articol de specialitate din   
curricumulul disciplinei, realizarea unui eseu, prezentarea 
biografiei unui fizician, ce necesita consultarea unei bibliografi 
şi/sau navigare pe Internet); 

 participarea activă a studenţilor la curs, seminar, laborator; 
 verificarea continuă a rezultatelor experimentale în cadrul 

activităţii de laborator;             
 verificarea continuă a referatelor după fiecare lucrare de laborator; 
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 rezultatele obţinute la colocviul de laborator. 
 La forma de verificare de tipul Verificare pe parcurs, evaluarea se realizează doar prin 
componenta de evaluare curentă. 
Evaluarea globală se realizează conform formei de verificare prevazută în planul de 
învăţământ (examen sau colocviu).  
Formele de verificare de tip examen, colocviu sau admis/respins se pot desfăşura: scris, 
scris şi oral sau oral, aşa cum este prevăzut de titular în fişa disciplinei.  

                                  
RGE 1 - Evaluarea curentă este recunoscută studentului până la finalizarea studiilor 
universitare; 
RGE 2 - Evaluarea curentă va reprezenta  minim 30% şi maxim 60% din nota finală; 
RGE 3 - Evaluarea globală va reprezenta minim 40% şi maxim 70% din nota finală, 
astfel încât împreună cu procentul alocat evaluării curente să conducă la 100% din nota 
finală. 
În cadrul disciplinelor prevăzute cu un număr mare de ore pe săptămână, de regulă 3-4, 
tematica pentru evaluarea globală poate fi divizată coerent în vederea posibilităţii 
desfăşurării unor evaluări parţiale cu caracter opţional în forma prevăzută pentru 
evaluarea globala şi programată în cursul semestrului prin consens cadru didactic – 
studenţi. În cadrul promovării, nota parţială contribuie la nota pentru evaluarea globală cu 
o pondere egală cu ponderea care revine tematicii pentru evaluarea parţială. 

                                         
 
 
 
 
 

Reguli Generale de Notare 
 
Oricărui tip de evaluare i se acordă o notă exprimată prin numere întregi de la 1 la 10. 
O disciplină are o singură notă finală obţinută prin însumarea notelor de la evaluări 
înmulţite cu ponderile lor. 
Nota obţinută în cadrul evaluării globale are un caracter obligatoriu, iar pentru 
promovarea studentului la disciplina respectivă trebuie să aibă valoarea de minim 
5(cinci). 
Sala, data şi ora desfăşurării examenului final se fixează de către Decanatul facultăţii, în 
acord cu titularul cursului şi cu opţiunile studenţilor. 
Desfăşurarea fiecărui examen sau colocviu se face în prezenţa a cel puţin 2 cadre 
didactice (obligatoriu titularul cursului şi al laboratorului sau a seminarului, după caz). 
Nu se vor fixa mai mult de 2 forme de verificare în aceeaşi zi pentru un student. 
Cataloagele examenelor vor fi depuse la la secretariatul facultăţii cel târziu a doua zi  
lucrătoare după desfăşurarea examenului sau a colocviului. 

 
RGN 1 – Lucrările de la examenele/colocviile finale prevăzute cu probă scrisă vor fi 
păstrate de către titularul de curs cel puţin 1 semestru de la data examinării; 
RGN 2 - Pentru disciplinele prevăzute cu Verificare pe parcurs sau Colocviu ultima 
evaluare se va desfăşura, de regulă, în ultimele două săptămâni de activităţi didactice ale 
semestrului. 
RGN 3 - Punctajul repartizat evaluării curente (nota de la evaluarea curentă înmulţită cu 
ponerea ei) este distribuit astfel: 
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      a) participare activă la curs –maxim 15 % 
      b)  teme de casă la curs –maxim 10 % 
      c ) referate, traduceri, eseuri –maxim 5% 

d) aplicaţiile –laborator/seminar – maxim 30% după cum urmează: 
 laborator: 

participare interactivă la măsurători – maxim  10%; 
realizarea referatelor de laborator – maxim 10%; 
colocviu de laborator – maxim 10%. 

 seminar: 
participare interactivă la seminar – maxim 10%; 

                                             realizarea temelor de casă – maxim 10%; 
                                             colocviu seminar – maxim 10%. 

Pentru disciplinele prevăzute atât cu laborator, cât şi cu seminar, procentajul de 30% se 
va distribui în mod echilibrat între cele două forme de aplicaţii.                                                         
RGN 4 - Punctajul repartizat evaluării globale va fi distribuit în întregime formei de 
verificare (scrisă, orală, sau scrisă şi orală), în cazul formei mixte de verificare urmând ca 
titularul disciplinei să stabilească ponderile fiecăreia. 
RGN 5 - Examenul global se desfăşoară în principal pe bază de bilete cu subiecte: 

 tip grilă,  
 subiecte teoretice şi/sau aplicaţii, 

dar şi prin alte forme propuse de titularii de disciplină.  Examenul global poate avea loc 
cu sau fără cursuri sau materialele bibliografice ajutătoare, dupa cum stabileşte titularul 
disciplinei. 
RGN 6 - Modul de evaluare şi notare a studenţilor se consemnează în fiecare fişă a 
disciplinei, se aprobă de Consiliul Facultăţii şi este anunţat studenţilor la începutul 
semestrului pe care este prevăzută disciplina.   
 
 
                    
 
 


