
INSTRUCȚIUNI 

cu privire la realizarea examenelor în format online 

  

Cu scopul asigurării unui grad cât mai înalt de obiectivitate a evaluării, în 

perioada realizării procesului didactic integral în format online, la Facultatea de 

Matematică și Informatică vor fi respectate următoarele instrucțiuni: 

 

1. Cadrul didactic responsabil de examen, va informa cu cel târziu 5 zile înainte, 

despre prezentele instrucțiuni și despre modalitatea de conexiune, de realizare a 

examenului, de transmitere a testului, de încărcare/transmitere a soluțiilor, despre 

restricții asupra fișierelor transmise, restricții asupra timpului de transmitere, alte 

informații necesare;  

2. La nivel instituțional este solicitat ca testele și soluțiile să fie accesate/încărcate 

prin intermediul platformei MOODLE în cadrul cursului respectiv. Dacă titularul 

de curs consideră necesară utilizarea unei alte modalități, atunci această informație 

(despre modalitate) va fi plasată în cursul respectiv de pe platforma MOODLE; 

3. Pe întreaga durată a examenului comunicarea tuturor celor implicați se va realiza 

în regim sincron online pe platforma MOODLE sau orice platforma accesibilă 

(Zoom, Google Meet,...). În cazul utilizării altei platforme de comunicare este 

obligatorie plasarea în cadrul cursului de pe platforma MOODLE a linkului de 

acces;  

4. În timpul evaluării în regim online studentul va asigura conexiunea la Internet și 

funcționarea continuă a camerei video și a microfonului, prin intermediul cărora 

cadrul didactic va monitoriza procesul de evaluare; 

5. Studentul are dreptul să folosească în procesul de evaluare doar acele tehnologii 

informaționale care sunt permise de către evaluator;  

6. Studentul va realiza lucrarea de evaluare de unul singur. Nu este permis ca o altă 

persoană să asiste studentul în procesul de evaluare sau să comunice cu acesta; 

7. Studentul este obligat să prezinte la solicitarea cadrului didactic examinator, prin 

camera video, carnetul de student sau carnetul de note; 

8. Cadrul didactic examinator are dreptul să ceară studentului în orice moment al 

procesului de evaluare să demonstreze prin camera video că respectă regulile de 

onestitate și obiectivitate a procesului de evaluare; 

9. Cadrul didactic examinator are dreptul să-i ceară studentului în orice moment al 

procesului de evaluare să partajeze ecranul, pentru a demonstra că respectă regulile 

de onestitate și obiectivitate;  



10. După transmiterea fișierului cu soluții în formatul solicitat, studentul va rămâne 

conectat la sesiunea online, până când cadrul didactic responsabil va confirma 

recepționarea și corespunderea rigorilor a fișierului cu soluții; 

11. Studentul care nu are posibilitatea asigurării tehnice a realizării examenului în 

condițiile sus-menționate, va anunța cadrul didactic despre aceasta cel târziu cu trei 

zile înainte de examen. Cadrul didactic responsabil de comun acord cu studentul, 

și, după caz, decanatul, va identifica o soluție; 

12. În cazul nerespectării instrucțiunilor sus-menționate, studentul va fi exclus de la 

ședința online de examinare și va susține examenul în sesiunea de recuperare; 

13. În cazul apariției unor defecțiuni tehnice examenul se va anula și reprograma; 

14. Cadrul didactic responsabil va elabora teste individualizate;  

15. Subiectele/sarcinile incluse în test vor fi direcționate spre evaluarea cunoștințelor 

și competențelor studenților la disciplina respectivă. Se va exclude posibilitatea 

transcrierii mecanice din sursele existente; 

16. După corectarea (verificarea, evaluarea) lucrării cadrul didactic are dreptul să 

solicite studentului o discuție orală succintă pe subiectele lucrării de evaluare, care 

să asigure obiectivitatea notei finale. Ziua și ora de validare a notei va fi stabilită 

de comun acord cu studenții. Studentul, care nu participă la discuția orală de 

validare a notei (în cazul în care aceasta este solicitată), va fi considerat neprezent 

la examen. 

 


