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REGULAMENT PRIVIND EXAMINAREA ŞI NOTAREA STUDENŢILOR
Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
- Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările
şi completările ulterioare
- Ordinul MEdC nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă;
- Ordinul MEdC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite Transferabile – ECTS;
- Ordinul MEdC nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi;
Formele de evaluare
Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se face în mod continuu pe parcursul
anului de învăţământ şi se finalizează prin note întregi (între 1 şi 10), consemnate la
examenele (E) şi verificările (V) prevăzute în planul de învăţământ al fiecărei specializări.
Formele de evaluare, criteriile şi ponderea fiecărei forme de evaluare sunt precizate, de
titularul disciplinei, în fişa disciplinei şi vor fi comunicate, la începutul anului universitar,
studenţilor.
Examenele (E) se susţin în sesiunile ordinare (de iarnă şi vară). Disciplinele prevăzute
cu examen vor putea apela şi la testări pe parcursul semestrelor, caz în care baremul probei de
examen va primi un punctaj în cadrul totalului notei finale.
Examenele pot fi scrise, orale sau practice.
Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor vor fi centrate pe rezultatele
învăţării.
La examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic
de specialitate.
Cel puţin 50% din formele de verificare ale semestrului sunt examene.
La anumite discipline (interpretare, dirijat, muzică de cameră, clasă de operă),
examenele practice pot fi susţinute în afara perioadei de sesiune, în cadrul unor recitaluri sau
spectacole, cu acordul directorului de departament şi în prezenţa comisiei de examinare.
Examenul promovat este un drept definitiv câştigat de student, fiind implicit
recunoscut, sau echivalat corespunzător nivelului de predare al programei disciplinei
respective, pe tot parcursul studiilor.
Verificările (V) exprimă calificativul pentru activitatea din timpul semestrelor
(apreciată cu ajutorul testelor intermediare, portofoliilor, referatelor etc.); calificativul obţinut
se comunică înainte de începerea sesiunilor ordinare.
In sesiunea de toamnă, studenţii au posibilitatea reevaluării calificativelor obţinute în
sesiunile ordinare (pentru studenţii promovaţi reevaluarea implică renunţarea la calificativul
iniţial, respectiv acceptarea riscurilor unei noi examinări).
Cu acordul scris al şefului de disciplină, studentul poate beneficia, în regim cu taxă, de
reexaminări pe parcursul întregului an universitar.
Disciplinele promovate la nivel CMD vor fi echivalate în cazul în care studentul
solicită trecerea sa la specializarea Pedagogie muzicală.

Recunoaşterile şi echivalările de note obţinute în anii de studiu anteriori (în baza
dreptului câştigat de student) vor fi consemnate de Secretariat în fişa de examinare şi vor fi
confirmate prin semnătură de Decan sau de profesorul examinator.
Disciplinele facultative nepromovate nu vor fi consemnate în matricola studentului.
La propunerea şefilor de disciplină, Departamentele vor stabili:
- formele intermediare de evaluare pentru fiecare disciplină, calendarul acestora,
punctajele acordate pentru fiecare test în parte, punctajul acordat pentru examen,
condiţionarea calificativului final sau a prezentării la examen de realizarea unui anume
procent de frecventare a cursurilor şi seminariilor (altul decât cel prevăzut, generic, în
acest Regulament), precum şi posibilităţile de refacere a testărilor pe parcursul
semestrelor sau la datele aprobate. Normativele stabilite vor fi aduse la cunoştinţa
studenţilor la începutul fiecărui an universitar;
- componenţa comisiilor de examen (inclusiv înlocuirea examinatorilor absenţi la
datele anunţate pentru a nu perturba planificarea sesiunii);
- decalarea a examenelor, în cadrul anului universitar respectiv, faţă de datele
planificate, pentru studenţii care din motive întemeiate solicită în scris acest lucru;
- aprobarea cererilor privind susţinerea în avans a examenelor unuia sau a mai multor
ani ai disciplinei respective;
Rezoluţiile Departamentelor vor trebui aprobate de Consiliul Facultăţii.
Taxa pentru examinare/reexaminare este stabilită prin hotărârea Senatului.
La cerere, studenţii cu o situaţie materială dificilă pot fi scutiţi de taxele de
reexaminare pentru 1 examen, pe baza actelor similare cu cele pentru bursa socială, cu
aprobarea Decanului, în baza acordului prealabil al titularului de disciplină şi în funcţie de
situaţia absenţelor studentului în cauză.
Frecvenţa la cursuri
Numărul de absenţe nemotivate nu poate depăşi procentul din totalul orelor pentru un
an de studiu/disciplină stabilit de Consiliul facultăţii. În cazul în care un student încalcă
această prevedere, cadrul didactic poate să nu-l primească la examenul (verificarea) de
semestru.
La disciplinele principale de specialitate, cadrul didactic va putea stabili şi alte
prevederi privind prezenţa la cursuri şi seminarii/lucrări practice, pe care le va anunţa la
începutul anului universitar.
Calcularea mediei
Pentru studenţii integralişti, media anului absolvit ia în calcul notele consemnate în
matricola individuală a anului respectiv. Media anuală se calculează prin înmulţirea fiecărei
note (cu excepţia celor parţiale) cu numărul creditelor aferente disciplinei, iar totalul acestor
înmulţiri se împarte la suma creditelor luate în calcul.
Reavizat în şedinţa Senatului din 27 septembrie 2012.
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