ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL TERMINAL DE STUDIU-PROMOŢIA 2016-2017

În ședința Senatului universitar întrunit în data de 30.06.2017 s-au aprobat urmatoarele prevederi de modificare la REGULAMENTUL
PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR pentru anul universitar 2016/2017 după cum urmează

initial în Regulament era:
Art. 42. În ultimul an de studii, sesiunea de restanțe şi măriri de notă (aferentă semestrului I şi semestrului al II-lea din anul final de
studiu) se organizează întotdeauna înaintea începerii examenului de licență. În această sesiune se pot susține examene la disciplinele
nepromovate în oricare dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. Refacerile de disciplină din anii de studiu anteriori anului final pot
fi susţinute de către studenţi în sesiunea de restanţe a anului final, mai sus precizată, indiferent de semestrul de studiu este prevăzută
disciplina de studiu. Studenții care nu reușesc să promoveze toate examenele prevăzute în anul final de studiu, cât și examenele restante din
anii de studiu precedenți și nu depun cerere de prelungire de școlarizareîn termen de 2 săptămâni de la data finalizării sesiunii de restanțe
și măriri de notă, vor fi exmatriculați. Studenţii exmatriculaţi se pot reînmatricula după completarea cererii de prelungire de școlarizare și
achitarea taxei de reînmatriculare cel târziu până la data de 1 noiembrie. Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă
cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile în anul universitar următor/i. Prin urmare, el va fi considerat
absolvent al promoţiei cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine examenul de finalizare a acestora în
sesiunea programată pentru această promoţie.

se modifica in noul articol:
Art. 42. În ultimul an de studii, sesiunea de restanțe şi măriri de notă (aferentă semestrului I şi semestrului al II-lea din anul final de studiu) se
organizează întotdeauna înaintea începerii examenului de licență. În această sesiune se pot susține examene la disciplinele nepromovate în
oricare dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. Refacerile de disciplină din anii de studiu anteriori anului final pot fi susţinute de
către studenţi în sesiunea de restanţe a anului final, mai sus precizată, indiferent de semestrul de studiu este prevăzută disciplina de
studiu. Studenții care nu reușesc să promoveze toate examenele prevăzute în anul final de studiu, cât și examenele restante din anii de studiu
precedenți și nu depun cerere de prelungire de școlarizare PÂNĂ LA DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2017 , vor fi exmatriculați. Studenţii
exmatriculaţi se pot reînmatricula după completarea cererii de prelungire de școlarizare și achitarea taxei de reînmatriculare cel târziu
până la data de 1 noiembrie. Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu
care îşi încheie studiile în anul universitar următor/i. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al promoţiei cu care îşi dobândeşte toate
creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoţie.

S-A APROBAT SI ORGANIZAREA UNEI SESIUNI EXTRAORDINARE PENTRU ABSOLVENTI ÎN PERIOADA 4 - 14 SEPTEMBRIE 2017.

- Studenţii se pot înscrie pentru oricare din disciplinele studiate în anii de studiu, pe bază de cerere depusă la
secretariatele facultăţilor. Facultăţile vor stabili şi vor afişa/publica perioada de depunere a cererilor şi programarea
examenelor.
- Numărul examenelor la care se poate înscrie un student nu este limitat.
- Taxa de susţinere a unui examen este ½ din valoarea creditelor alocate disciplinei.

