
 
Procedură privind desfășurarea evaluărilor aferente planurilor de învățământ pentru 

perioada stării de urgență și suspendării cursurilor ”față în față” 

 

În ședința online a Consiliului Facultății de Istorie din data de 6.04.2020, ca urmare a 

solicitării Consiliului de Administrație din 1.04.2020, referitoare la adaptarea desfășurării 

tuturor formelor de evaluare (curente, restanțe, re-examinări) pe durata suspendării activității 

didactice ”față în față”, și în urma consultării studenților, a fost aprobată următoarea 

procedură, care are la bază prevederile Procedurii cadru aprobată de Universitatea din 

București în ședința din data de 1.04.2020. 

1. Pe durata suspendării activității didactice normale, titularii de disciplină vor 

stabili, după consultarea studenților vizați, evaluarea prin metode alternative 

(portofolii de curs și referate online, examene orale și colocvii desfășurate pe 

platforme electronice identificate de fiecare cadru didactic sau oferite de 

Universitatea din București, etc.), încadrându-se în același timp în calendarul 

avizat de Consiliul Facultății și aprobat de conducerea Universității. Metodele 

alternative identificate vor respecta standardele academice corespunzătoare și 

planul de învățământ. 

2. Propunerea de modificare a fișei de disciplină se va face de către titularul de curs 

prin consultare cu titularii seminariilor. Modificările vor fi avizate de Consiliul 

Departamentului și aprobate de Consiliul facultății.  

3. Data și ora examinării, se stabilesc prin consens de către titularul disciplinei și 

studenți. Acestea, precum și modalitatea concretă (tehnică) de susținere a evaluării 

se comunică secretariatului și se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin două 

săptamâni înainte de data probei de evaluare respective. 

4. Secretariatul Facultății va transmite titularilor de curs tabele nominale/ cataloage 

cu studenții care au dreptul să participe la evaluare cu cel puțin cinci zile înainte 



 
de data programată pentru susținere. Studenții care din motive obiective cauzate 

de starea de urgență nu pot achita contravaloarea restanțelor (cf. Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenților) pot participa la evaluare în baza unei 

cereri pe email adresate Secretariatului facultății. Plata se va realiza după încetarea 

stării de urgență, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar sau finalizarea 

studiilor, oricare dintre acestea intervine mai devreme.  

5. După desfășurarea evaluării, rezultatele vor fi transmise în format online la 

secretariatul Facultății și vor fi aduse la cunoștința studenților de către secretariat, 

utilizând platformele de gestiune a școlarității. În maximum 5 zile de la încetarea 

stării de urgență, notele corespunzătoare unei evaluări anterioare vor fi transcrise 

în cataloagele oficiale. 

6. Se vor urma prevederile din Regulamentul de activitate profesională a studenților 

în legătură cu comunicarea rezultatelor și contestarea notelor. 

7. Coordonatorii grupelor de practică de specialitate își vor adapta activitatea 

eventualelor restricții ce ar putea continua până în momentul desfășurării acesteia. 

În acest sens, titularii de disciplină vor identifica – cu acordul studenților - 

modalitățile concrete de desfășurare la distanță a acestei activități și pe cele 

privind evaluarea studenților. 

8. Consiliul Facultății de Istorie propune spre avizare conducerii Universității din 

București următoarele modificări ale calendarului academic: 

- anul III licență și  anul II master, precum și semestru/an de grație: 

1)  5.05.2020-30.05.2020 – sesiune de examene 

2)  31.05.2020-20.06.2020 – restanțe și re-examinări 

3)  21.06.2020-28.06.2020 – pregătirea examenului de finalizare 

4)  29.06.2020-4.07.2020 – sesiune de licență/disertație 

- anii I și II licență și anul I master: 

1)    31.05.2020-12 iulie 2020 – sesiune de examene 

2)    13.07.2020-25.07.2020 – practică de specialitate. 



 
 

Prevederile de mai sus își păstrează valabilitatea pentru perioada sesiunii de 

examene din lunile mai-iulie 2020, existând posibilitatea adaptării examenelor 

online live în examene directe, față în față, cu anunțarea prealabilă a studenților 

prin forme de afișare pe site/grupuri studențești/platforma pe care se desfășoară 

cursul, în cazul în care restricțiile impuse de starea de urgență și suspendarea 

cursurilor față în față se vor ridica înainte de sfârșitul sau pe parcursul perioadei de 

examinare, pentru examenele care nu s-au desfășurat deja conform calendarului 

stabilit. 

Procedura a fost aprobată în ședința Consiliului facultății din 6 aprilie 2020. 
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