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REGULAMENTUL FACULTĂȚII DE FIZICĂ REFERITOR LA ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE EXAMENE ȘI DE RESTANȚE LA UBB, ÎN
CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ
- aprobat de Consiliul Facultății de Fizică în ședința din data de 12.05.2020 -

1. La Facultatea de fizică examenele se desfășoară conform Anexei 6 a Regulamentului privind
activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai
în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) - Aprobată de Senatul UBB în
ședința din 16 aprilie 2020.
2. La Facultatea de Fizică, pentru sesiunea de examene iunie-iulie 2020 programarea examenului
se face de către titularul de disciplină, care consultă studenții implicați și introduce data/datele
examenului în sistemul AcademicInfo, până la data de 15 mai 2020 pentru anii terminali, respectiv
29 mai 2020 pentru anii neterminali. Existența datelor se verifică de către Secretariatul Facultății.
3. Metodele concrete de examinare sunt stabilite de către titularii de disciplină de comun acord cu
studenții. Metoda de examinare precum și modificarea structurii notei stabilite prin fișa disciplinei
(daca este cazul) se transmite studenților până la data de 15 mai 2020 pentru anii terminali,
respectiv 29 mai 2020 pentru anii neterminali.
4. Practica de specialitate pentru anii neterminali, care nu se poate efectua în condițiile actuale, va
fi reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor. În cazul studenților care au efectuat
stagiul de practică pe parcursul semestrului II sau doresc să-și echivaleze stagiul de practică cu
alte activități conform modalităților existente la Facultatea de Fizică, își vor întocmi dosarul de
practică și îl vor preda responsabilului de practică, fără să li se acorde o notă la această disciplină.
Indiferent de situația în care se află, studenții vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x
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credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Așadar, mediile acestor studenți
se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate.
4. Examenele în sesiunea de restanțe se vor desfașura online, după calendarul propus initial, în
aceleași condiții ca și în sesiunea de examene.
5. Orice abatere de la acest regulament poate fi semnalată de către responsabilul de an tutorilor de
ani care se vor implica în găsirea unor soluții optime, consultând și Decanatul Facultății de Fizică.

Decan,
Conf.dr. Monica BAIA
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