
 EXAMENELE NEPROMOVATE 
DIN ANUL UNIVERSITAR CURENT 

EXAMENELE NEPROMOVATE 
DIN ANII DE STUDII ANTERIORI 

ANUL 
I 

Art. 57.  Fiecare student beneficiază de posibilitatea 
de a susține, în mod gratuit, în sesiunea aferentă 
semestrului în care este parcursă disciplina din 
Planul de învățământ, o evaluare și o reevaluare 
pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare 
finală (examen sau colocviu).  

Art. 52. Pentru disciplinele cu evaluare pe parcurs 
(EVP), fiecare cadru didactic va preciza în Fișa 
disciplinei dacă și care componente ale evaluării fac 
obiectul reexaminării și măririi. 

Art. 58.  Studentul care nu a promovat o disciplină 
din semestrul curent în urma evaluărilor finale 
gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de 
reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, 
fără refacerea activității didactice, în sesiunea de 
reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri 
scrise sau a înscrierii pe platforma facultății 
(eventual alte metode de colectare), cu respectarea 
acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa 
disciplinei. 

 

Cuantumul taxei de reevaluare este de 100 lei, 
conform Hotărârii Senatului Universităţii 
nr.9/27.06.2017. 

Art. 59. Nepromovarea unei discipline în condițiile 
stipulate în articolele 57 și 58 implică refacerea 
activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, 
seminarii, laboratoare, activități de practică etc.), în 
regim cu taxă. 

 

Art. 84. Taxa pentru refacerea activității didactice se 
plătește pentru toate disciplinele nepromovate în 
anii de studii anteriori, indiferent de numărul de 
prezentări în sesiunile precedente și de statutul 
studentului (buget sau taxă). Taxa pentru refacerea 
activității include posibilitatea de a se prezenta la 
două evaluări finale gratuite în același semestru 
universitar în care reface activitatea didactică, precum 
și o evaluare cu taxă, în condițiile art. 57 și 58. 

 

Taxa pentru refacerea activității didactice la o disciplină 
se calculează astfel: taxa de școlarizare pe semestrul în 
curs/30 x numărul de credite alocate disciplinei 
respective. 

Cuantumul taxei de refacere a activităţii/disciplină se 
regăseşte în tabelul alăturat. 

ANII 
II 

III 

IV 

 Fiecare student beneficiază de posibilitatea de a 
susține, în mod gratuit, în același an 
universitar, o evaluare și o reevaluare pentru 
fiecare disciplină prevăzută în planul de 
învățământ cu evaluare finală (examen sau 
colocviu).  

 Studentul care nu a promovat o disciplină din 
anul universitar curent în urma evaluărilor 
finale gratuite poate susține reevaluarea cu 
taxă (fără refacerea activității didactice), pe 
parcursul aceluiași an universitar, în baza unei 
cereri scrise sau a înscrierii pe platforma 
facultății (eventual alte metode de colectare) 
dacă examenul este programat într-o sesiune de 
restanțe. 

 

 Studentul care nu a promovat o disciplină din anii 
de studii anteriori poate susține, în baza unei 
cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății 
(eventual alte metode de colectare), reevaluarea 
cu refacerea activității didactice la disciplina 
respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, 
activități de practică etc.  

 Pentru disciplinele cu evaluare pe parcurs, fiecare 
cadru didactic va preciza în Fișa disciplinei dacă și 
care componente ale evaluării pot fi susținute și în 
sesiunile de reexaminare și măriri. 

 Taxa pentru refacerea activității didactice se 
plătește pentru toate examenele nepromovate în 
anii de studii anteriori, indiferent de numărul de 
prezentări în sesiunile precedente și de statutul 
studentului (buget sau taxă). Taxa pentru 
refacerea activității include posibilitatea de a se 
prezenta la două evaluări finale pe parcursul 
anului universitar în care reface activitatea 
didactică.  

 
Măririle de notă. Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de 
notă la disciplinele din semestrul respectiv; acestea se vor susține numai în sesiunea de 
reexaminări din semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la 
scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru 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. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită. 
 

 



Cuantumul taxei de 
refacere a activității didactice pentru o disciplină 

Valoarea unui credit (Taxa pe semestru/30 credite) 

LICENȚĂ: GR, GT, HM, PT, GM , GC (anii I și II), IG (anii I şi II) 

MASTER: GEOM, RNAT, TDR, MADD 

Taxa de şcolarizare: 1500 lei; 1 credit: 50 lei 

Nr. credite disciplină Taxa pe disciplină (nr. crd. discipl. X valoarea unui crd.) - lei 

4 200 

5 250 

6 300 

MASTER: GCM, GS 

Taxa de şcolarizare: 1600 lei; 1 credit: 53 lei 

Nr. credite disciplină Taxa pe disciplină (nr. crd. discipl. X valoarea unui crd.) - lei 

4 212 

5 265 

6 318 

LICENȚĂ: IG (anul IV) 

Taxa de şcolarizare: 1800 lei; 1 credit: 60 lei 

Nr. credite disciplină Taxa pe disciplină (nr. crd. discipl. X valoarea unui crd.) - lei 

4 240 

5 300 

6 360 

LICENȚĂ: GT (fr.), GC (anul III), IG (anul III) 

MASTER: TDR (fr.) 

Taxa de şcolarizare: 1950 lei; 1 credit: 65 lei 

Nr. credite disciplină Taxa pe disciplină (nr. crd. discipl. X valoarea unui crd.) - lei 

4 260 

5 325 

6 390 

 

 

 


