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REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE PASTORALĂ PRIVIND 

EVALUAREA STUDENȚILOR, PROMOVAREA EXAMENELOR 

ȘI A ANILOR DE STUDII 

 

Art. 1. (1) Disciplinele din planul de învățământ sunt prevăzute cu evaluare finală (EF) sau cu 

evaluare pe parcurs (EVP). 

(2) În cazul disciplinelor cu evaluare finală, evaluarea va cuprinde o componentă de evaluare pe 

parcurs (în cadrul seminariilor și al altor forme prevăzute în planurile de învățământ) și o 

componentă cu examen final. 

(3) Examenele se susțin în sesiunile regulamentare, conform programării pentru forma de 

învățământ frecvență de zi, prevăzută. 

(4) În cazul disciplinelor cu evaluare finală, evaluarea pe parcurs are o pondere stabilită prin 

Fișa disciplinei, între 30 și 60% din nota finală. Rezultatul componentei de  evaluare pe 

parcurs se comunică studenților, prin orice mijloace, de către cadrul didactic, ce a condus 

lucrările de seminar înainte de începerea sesiunii regulamentare. 

Art. 2. (1) Fiecare cadru didactic este obligat ca în Fișa Disciplinei să menționeze explicit 

modalitățile de evaluare și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească studenții pentru a se 

putea prezenta la activitatea de evaluare, fie aceasta pe parcurs, ori finală. 

(2) Fișa disciplinei se aduce la cunoștința studenților în primele două săptămâni ale 

semestrului, prin publicare în ghidul de studii și pe pagina de web a Facultății. Fișa disciplinei 

nu se modifică pe parcursul semestrului. 

Art. 3. (1) Evaluarea  se  realizează de  către  cadrul didactic  care  a  predat disciplina 

respectivă sau cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice). În cazul în care, din 

motive bine întemeiate, titularul  de  disciplină  este  în  imposibilitate  de  a  realiza  

evaluarea,  Decanul  sau  directorul  de departament va numi un alt cadru didactic pentru 

desfășurarea examenului. 
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(2) Evaluarea poate fi scrisă, orală ori mixtă. Forma de evaluare se aprobă de Consiliul 

Facultății. Programarea examenelor se face pe baza opțiunii studenților, cu avizul cadrului 

didactic care a predat disciplina/care va face evaluarea. 

Art. 4. Fiecare disciplină (obligatorie, opțională) cuprinsă în planul de învățământ al unui 

program de studii, precum și cele pentru care studentul s-a înscris la începutul semestrului, prin 

fișa de înscriere, va fi evaluată printr-o notă finală. 

Art. 5. (1) Rezultatele evaluării finale se concretizează în note de la 10 la 1, exprimate în 

numere întregi, cu rotunjire, la cel mai apropiat număr întreg. Nota minimă de promovare este 5. 

(2) Nota finală se înscrie în catalogul disciplinei, ori în catalog special. Cataloagele cu note sunt 

semnate de  către  cadrul didactic  care  a  predat  disciplina.   

(3) Cataloagele se depun la secretariatul facultății cel mai târziu în ziua următoare terminării 

evaluării finale. În cazul examenelor scrise, depunerea cataloagelor se face nu mai târziu de trei 

zile de la data susținerii evaluării finale. Nota înscrisă în catalog va fi înregistrată de 

secretariatul Facultății în sistemul informatic de gestiune a studenților. 

 (4) Studentul care nu se prezintă la examenele planificate într-o sesiune se trece „absent” în 

catalogul de examen. Excepție fac cei care beneficiază de prelungirea încheierii situației școlare. 

Art. 6. (1) Situația didactică a unui student, inclusiv note finale, promovabilitate, etc. este 

confidențială. Accesul la aceste informații se face în contul personal al studentului din sistemul 

informatic de gestiune a studenților, ori prin documentele oficiale, comunicate în baza unei 

cereri din partea studentului, depusă personal ori prin reprezentant. Informațiile privind situația 

școlară nu se transmit în alte forme. 

(2) Ora de începere, ordinea de prezentare şi locul de desfăşurare a examenului se aduc la 

cunoştinţa studenţilor cu cel puţin 24 de ore înainte, prin afişare la avizierul disciplinei. 

(3) Acceptarea studenţilor la examen este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor fixate la 

începutul semestrului de titularul disciplinei împreună cu studenţii, a cerinţelor de 

frecventarea formelor procesului de învăţământ, specificate prin Regulamentul activităţii 

didactice aprobat de Senatul universităţii.  

Art. 7. Orice student beneficiază de posibilitatea de a se prezenta la două evaluări finale 

(inclusiv în cazul colocviilor de practică) pentru fiecare disciplină studiată conform planului de 

învățământ din anul universitar în care s-a înscris. 

Art. 8. Reevaluarea se poate face numai în sesiunile de reexaminare aprobate prin structura 

anului universitar, cu refacerea activității didactice (dacă este cazul).  

Art. 9. Măririle de notă. Un student poate beneficia într-un semestru universitar de o singură 

mărire de notă; aceasta se va susține numai în semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul 

reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru 
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mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară 

și se concretizează în nota dată de comisia de examinare.  

Art. 10. Contestarea notei finale. (1) Dacă studentul consideră că a fost notat incorect, 

acesta poate adresa o contestație decanului facultății, prin care să solicite reevaluarea lucrării 

scrise de către o nouă comisie. 

(2) Contestația se depune în termen de 48 de ore de la afișarea notelor și nu este condiționată de 

formularea unei solicitări de motivare a notei acordate.  

(3) Nota se modifică doar în situația în care există o diferență de cel puțin un punct față de nota 

finală acordată inițial. 

Art. 11. În cazul disciplinelor cu evaluare pe parcurs, evaluarea se va finaliza până la sfârșitul 

semestrului. La acest moment se va face și trecerea notelor obținute în catalogul disciplinei. 

Art. 12. Încheierea situației școlare a studentului de la învățământul cu frecvență se face în 

termenul prevăzut prin Structura anului academic. 

Art. 13. Situația școlară semestrială. (1) Creditul este o unitate convențională care măsoară 

volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoștințelor în vederea 

promovării la o disciplină din planul de învățământ. 

(2) Punctajul  unui  student  la  finele  semestrului  se  obține  prin  însumarea  punctelor  la  

disciplinele promovate. 

(3) Studentul care a  luat minimum nota 5 (cinci) a acumulat, în mod  implicit,  și creditele 

alocate disciplinei respective. 

(4) Un an de studii este considerat promovat dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci) 

la toate disciplinele obligatorii și la cele opționale pentru care s-a înscris, pentru ambele 

semestre, și a acumulat astfel numărul de credite prevăzut în planul de învățământ. 

Art. 14. Creditele (1) Numărul de credite pentru un semestru la ITRCF d in  Roman  este 

de 30 în cadrul unui program de studii. 

(2) Fiecărei discipline i se alocă prin planul de învățământ un număr de credite, variind între 6 și 

4 credite, astfel: 2 discipline a 6 credite, 2 discipline a 5 credite și 2 discipline a 4 credite.  

(3) Alocarea numărului de credite se face în funcție de statutul disciplinei (fundamentală, de 

specialitate, opțională) și de cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student 

pentru însușirea acesteia. 

(4) Disciplinele facultative din planurile de învățământ ale unui program de studii au un număr 

de 3 credite, care sunt suplimentare celor 30 de credite/semestru. 

(5) Disciplina complementară, sportul, este inclusă în programul de studii timp de 2 semestre, 

are alocat un credit pe fiecare semestru și se evaluează cu admis/respins. Creditele aferente 

disciplinei sport nu intră în calcul pentru cele 30 de credite aferente fiecărui semestru. 




