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1.SCOP 

Prezenta procedură stabileşte regulile şi responsabilităŃile referitoare la procesul de evaluare a 
studentului. 

 
2.DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul UniversităŃii din Craiova, la încheierea activităŃii la o anumit[ 
disciplină, în sesiunile de examene programate. 

 
3.DOCUMENTE DE REFERINłĂ ŞI  CONEXE  

 
3.1. Lege privind asigurarea calităŃii L87/2006; 
3.2. Lege învăŃământului nr. 84/1995, cu toate modificările ulterioare; 
3.3. Lege privind statutul personalului didactic nr. 128/1997; 
3.4. Ghidul activităŃilor de evaluare a calităŃii programelor de studii universitare şi a instituŃiilor de 
învăŃământ superior – ARACIS; 
3.5. Ordine ale M.Ed.C.I.; 
3.6. Carta UniversităŃii din Craiova; 
3.6. Planul de calitate; 
3.7. Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor; 
3.8. Documente interne emise de Universitatea din Craiova. 

 
4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI 
 

 4.1 Terminologie 
4.1.1. Verificare - confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinŃele 

specificate;. 
4.1.2. Validare - confirmare,  prin furnizarea de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinŃele  
pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenŃionată; 
4.1.3. Proces de calificare  - proces prin care se demonstrează capabilitatea de a îndeplini cerinŃe 

specificate; calificarea se referă la persoane (studenŃi); 
4.1.4. Analiza - activitate de determinare a potrivirii adecvanŃei şi eficienŃei în ceea ce priveşte 

îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
4.1.5. CompetenŃa - aptitudini demonstrate de a aplica cunoştinŃe . 
 

4.2 Abrevieri   
 D - Decan; CDT – Cadru didactic titular disciplină; CDA - cadru didactic asistent; SSF – Secretar şef 
 facultate; RS - Reprezentantul studenŃilor (la nivel de grupă). 
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  5. REGULI DE PROCEDURĂ ŞI RESPONSABILIT ĂłI 

  
   

 
DIAGRAMA PROCESULUI  

 
CINE CE CUM 

ResponsabilităŃi/Autorit ăŃi Activit ăŃi Inregistr ări 
   

              
Titular disciplină 
Decan, SSF 
Reprez. studenŃi 

 Avizierul facultăŃii 

     
 
 
Titular disciplină 
Asistent examen 

 Cataloage de examen 

 
 
 
      
Secretar şef 
facultate 
 
 

 Avizier 
Pagina web 

 
 
 
Decan 
 
 
 

 Raportul anual 

         
 
        

5.1 Planificarea evaluării finale a studentului şi comunicarea rezultatelor 
 
Evaluarea studentului este planificată cu cel puŃin o lună înainte de începerea sesiunii de examene. 

Pentru sesiunile de toamnă se planifică până la terminarea sesiunii de vară. Încheierea situaŃiei şcolare la 
disciplinele prevăzute în planul de învăŃământ cu verificare se va face cu o săptămână înaintea îmceperii 
sesiunii de examene. Planificarea se afişează la avizierul FacultăŃii. 
  Responsabilitate: Decan, Secretar Şef Facultate 
 

 
5.1 PLANIFICAREA EVALUĂRII  STUDENTULUI  

5.2. EVALUAREA  STUDENTULUI 

5.3. CORECłII ŞI MĂSURI CORECTIVE ÎN 
CAZ DE NEPROMOVARE 
 

5.4. EVALUAREA EFICACITĂłII 
PROCESULUI DE VERIFICARE A 
STUDENTULUI 
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  5.2. Evaluarea propriu-zisă a studentului  
 
  5.2.1. Poate consta în: probă scrisă, test grilă, probă orală sau combinat, se stabileşte până 
  la data de 15 octombrie şi se aduce la cunoştinŃa studenŃilor prin afişare. 
  5.2.2. Evaluarea poate cuprinde numai evaluarea prin probă finală sau poate avea şi o  
  componentă de evaluare pe parcurs. Aceasta se aduce la cunoştinŃa studenŃilor prin afişare. 
  5.2.3. Notarea răspunsurilor studentului se face cu note de la 1 la 10, exprimate în numere 
  întregi. La disciplina la care există mai multe probe se va stabili o singură notă. Cataloagele 
  se vor completa şi se vor depune la secretariat cel târziu a doua zi de la susŃinerea  
  examenului. Notele se vor trece în carnetul de student. Orientativ, se menŃionează  
  următoarele standarde de apreciere: 
 

 Nota 1-4 Nota 5-6 Nota 7-8 Nota 9-10 
Standard ÎnŃelegerea 

subiectului, cu 
diferite grade 

Identificarea căilor 
de soluŃionare 
subiectului 

Găsirea soluŃiei 
subiectului. 
 

Interpretarea 
soluŃiei, 
identificarea 
modalităŃilor de 
aplicare a acesteia. 

 
  5.2.4. Pachetul de credite prevăzut pentru o anumită disciplină nu poate fi divizat, acordarea 
  acestuia fiind condiŃionată de promovarea respectivei discipline. 
  5.2.5. Creditele sunt transferabile atât structural (între specializări diferite), cât şi orizontal 
  (între unităŃi de învăŃământ sau discipline). 
  5.2.6. Studentul este declarat promovat dacă a acumulat cel puŃin 60 de credite (acestea  
  trebuie să includă toate disciplinele obligatorii şi opŃionale). 
  5.2.7. Un student poate fi înscris într-un an superior de studii chiar dacă nu a acumulat 60 de 
  credite, în condiŃii stabilite de Consiliile facultăŃilor. 
  5.2.8. Un student se poate prezenta, le fiecare disciplină, maximum de două ori în mod  
  gratuit. Încheierea situaŃiei studentului se realizează cu cel puŃin 3 zile înaintea începerii 
  ului an academic. 
  5.2.9. Studentul care pleacă la studii cu avizul decanului şi aprobarea rectotului va beneficia 
  de recunoaşterea perioadei de studii în altă instituŃie, pe baza documentelor oferite de acestea, 
  Ńinând cont de principiile specifice stabilite de către facultăŃi. 
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  5.3. Evaluarea eficacităŃii procesului de verificare a studentului  
 Se evaluează indicatorii: 
 
  I1 - rata  promovării examenului 

   I1 = 
examenlaprezentinumar

promovatinumar
 

  I2 - rata absolută de  promovare a examenului 

   I1 = 
inscrisi studentinumar

promovatinumar
 

 
6. RESPONSABILITĂłI ŞI AUTORIT ĂłI 
 
 D SSF CDT CDA RS 
5.1. X X   X 
5.2   X X  
5.3. X X    
 
  
  7. MĂSURI DE ASIGURAREA CALIT ĂłII 

 
7.1. Prezenta procedură se revizuieşte o data la doi ani sau ori de câte ori se constată 

necesitatea prin grija Prodecanului calitate. 
  

 
 8. ÎNREGISTRĂRI 
 

8.1. Documente examen (bilete, grile etc.)  
8.2. Registrul de examen al CDT (facultativ) 
8.3. Cataloage de examen (format tipizat) 
 
 
 

Aprobat în Senatul Universității din Craiova din 26.01.2006 

 


