
 

 

1. Prezentele Instrucțiuni stabilesc modul de evaluare curentă și semestrială a studenților 

ciclului I- Licență și ciclului II – Masterat, în cadrul sesiunii de vară în anul universitar 

2019-2020 în condițiile de suspendare a procesului educațional în sălile de curs. 
 

2. Instrucțiunile sunt elaborate în baza următoarelor documente: 

1. Recomandări-cadru de organizare a activităților didactice în sistem online în 

instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului educațional în 

sălile de studii, aprobat prin ordinul MECC nr. 366 din 20.03.2020; 

2. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015; 

3. Plan-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinul Ministrului Educației 

nr.1045 din 29 octombrie 2015; 

4. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclulI) și integrate, 

Anexă la Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1625 din 

12.12.2019. 

5. Ordinul MECC nr.426 din 04.05.2020 cu privire la finalizarea studiilor superioare de 

licență, integrate și de master  în anul universitar 2019-2020; 
 

3. Evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor este o componentă esenţială a managementului 

curricular şi se înscrie în succesiunea coerentă şi interdependentă a acţiunilor principale ce 

alcătuiesc procesul de învăţământ, respectiv de proiectare-predare-învăţare-evaluare în 

cadrul unei discipline. 
 

4. Evaluarea curentă, realizată în cadrul orelor practice/de laborator și seminare, se desfășoară 

în regim online, utilizând diverse instrumente TIC (platformele MOODLE, ZOOM, Jitsi 

Meet, Cisco Webex, Skype, catalogul electronic al colecției Bibliotecii USEFS, 

repozitoriul instituțional; precum și poșta electronică, grupuri pe viber, messenger, 

classroom.google.com, Screenrecord, Youtube și altele), prin diverse modalităţi: testări, 

referate, lucrări individuale, portofolii, eseuri, studii de caz, proiecte, etc., care dau 

posibilitatea de a aprecia cunoștințele și competențele studentului. 
 

5. Rezultatele evaluărilor curente se înscriu în registrul grupei academice. 
 

6. Participarea la evaluările curente este obligatorie pentru studenți.Studentul, care nu a 

susţinut evaluările intermediare cu notă de promovare, nu este admis la evaluarea finală la 

unitatea de curs. Lichidarea restanţelor se va efectua în sesiunea de susținere a restanțelor, 

stabilită conform calendarului universitar. 
 

7. Evaluarea semestrială se desfăşoară în perioadele de examinare, conform graficului de 

studii și în corespundere cu orarul examenelor. 
 

8. Sunt admişi la evaluarea finală la unitatea de curs (examen) doar studenţii care au realizat 

integral cerinţele pentru cursul respectiv. 
 

9. Evaluarea finală se va desfășura în regim online, prin aplicarea diverselor instrumente TIC, 

ținând cont de posibilitățile tehnologice ale studenților și ale cadrelor didactice. 
 

10. Se vor înlocui examenele tradiționale cu forme alternative de evaluare, cum ar fi: lucrări 

individuale, portofolii, studii de caz, proiecte, etc., utilizând și punând accent pe evaluările 

curente, activitatea științifică, lucrul individual. 


