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Art. 1. (1) Evaluarea pregătirii studentului se face pe durata întregului an universitar în 

cadrul seminariilor, a lucrărilor practice, prin verificări şi examene programate conform planului 

de învăţământ şi structurii anului universitar la sfârşitul fiecărui semestru. 

                     (2) Rezultatele obţinute la evaluarea pregătirii din timpul semestrului vor fi luate în 

considerare, în mod obligatoriu, atât la acordarea notelor la verificările de sfârşit de semestru, cât 

şi la examene, într-o proporţie stabilită prin fişa disciplinei. 

Art. 2. Verificarea se realizează prin evaluarea şi calificarea performanţelor studenţilor 

pe timpul orelor şi printr-o examinare sintetică a stadiului lor de pregătire la sfârşit de semestru 

printr-o lucrare/demonstraţie practică, lucrare scrisă sau colocviu din materia parcursă pe timpul 

semestrului.   

Art. 3. Examenul constă din evaluarea stadiului formării abilităţilor şi competenţelor 

profesionale, a nivelului cunoştinţelor acumulate din întreaga materie, a capacităţii de orientare 

şi sinteză a celui examinat şi, în mod deosebit, din verificarea posibilităţilor de raportare la 

practică a cunoştinţelor teoretice. 

Art. 4. Metodologia de examinare/verificare, formele de evaluare şi standardele minime 

de cunoştinţe sunt stabilite prin fişa disciplinei şi se comunică studenţilor la începutul fiecărui 

semestru odată cu anunţarea tematicii şi a bibliografiei examenului. 

Art. 5. (1) Studentul poate susţine examenele prevăzute în planul de învăţământ numai în 

sesiunile de examene. Ziua şi ora susţinerii examenelor se stabilesc de către conducerea 

departamentului/ facultăţii în colaborare cu cadrele didactice examinatoare. Programările se aduc 

la cunoştinţa studenţilor înaintea începerii sesiunii de examene. 

(2) În afara sesiunilor, nu pot fi susţinute examene decât cu aprobarea specială a 

Consiliului Facultății, dată în situaţii cu totul excepţionale. 



(3) La studii universitare de doctorat, programarea susţinerii proiectului de cercetare 

științifică şi a referatelor de cercetare este stabilită prin Regulamentul de organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 

(4) Programarea examenelor de definitivare şi pentru grade în învăţământul 

preuniversitar se face în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 6. Verificările se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului. Ziua şi ora 

susţinerii verificărilor se stabilesc de către profesorul examinator împreună cu grupa de studenţi 

şi se comunică conducerii departamentului/facultăţii. Verificările nepromovate pot fi susţinute în 

sesiunile de restanţe sau de reexaminare.  

Art. 7.  Într-un semestru, studenţii se pot prezenta gratuit la examene (inclusiv pentru 

mărirea notei) cel mult de două ori (în sesiunea de examene şi în sesiunea de restanţe) la fiecare 

disciplină, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea la examene în sesiunea 

programată pentru o disciplină de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la 

examen din cele două posibilităţi avute la dispoziţie. A doua posibilitate de prezentare la examen 

este într-o sesiune următoare sau în sesiunile de restanțe prevăzute în structura anului universitar. 

Art. 8. Reexaminările, inclusiv pentru verificări, pentru studenții care nu au obținut notă 

de promovare nici în sesiunea de restanțe, se organizează într-o sesiune specială, înaintea 

începerii anului universitar. Reexaminările pot fi susţinute numai după achitarea taxei aferente. 

Art. 9. Examenele se susţin în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă – 

asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările aplicative la acea grupă – numai 

în ziua şi sala fixate, între orele 8,00 – 21.30. În sala de examinare este obligatorie prezenţa a cel 

puţin doi studenţi. 

Art. 10. Examenele de măiestrie artistică se desfăşoară în faţa îndrumătorului de an, a 

cadrelor didactice care au predat disciplina şi a membrilor departamentului şi sunt urmate de 

analiza activităţii profesionale a studenţilor în şedinţă de departament.  

Art. 11. Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a acestuia sau în caz 

de forţă majoră, la propunerea șefului de departament, cu aprobarea decanului.  

Art. 12. (1) Studenţii cuprinşi în activităţi teatrale, muzicale, culturale - oficiale sau în 

activităţi sportive de performanţă precum şi participanţii la programe de mobilităţi naţionale şi 

internaţionale au sesiune deschisă la examenele şi verificările la care se prezintă individual. 

(2) Examenele promovate în cadrul mobilităţilor naţionale sau internaţionale ale 

Universităţii de Arte din Târgu-Mureş se recunosc şi se echivalează. 

Art. 13. (1) Examinarea prin probă orală se face pe baza subiectelor din fișele 

disciplinelor.  



 (2) Studentul este obligat să răspundă la toate subiectele, precum şi la eventualele 

întrebări suplimentare formulate de examinator. 

(3) Se recomandă ca disciplinele teoretice să se încheie cel puţin pentru un semestru pe 

parcursul anilor de studiu cu examinare prin probă orală. 

Art. 14. La disciplinele facultative, prezentarea la examen este facultativă. Nota obţinută 

la aceste examene se trece în documentele de evidenţă şi în carnetul de student şi se ia în 

considerare la calculul mediei, la opţiunea studentului. 

Art. 15. (1) În evaluarea activităţii studenţilor, se aplică Sistemul European de Credite 

Transferabile (ECTS), în conformitate cu regulamentul de aplicare a acestui sistem la 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. 

(2) Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studiu încheiate între 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş şi o altă universitate se vor echivala conform contractelor 

respective. 

Art 16. (1) Notarea performanţelor/răspunsurilor studentului la verificările de sfârşit de 

semestru şi la examene se face cu note de la "1" la "10" exprimate în numere întregi, nota 

minimă de promovare fiind "5", pentru care studentul primeşte creditele alocate acelei discipline 

prin planul de învăţământ. 

(2) Creditele alocate unei discipline, proiect de cercetare sau referat de cercetare nu se pot 

obţine în etape. 

(3) Evaluarea proiectelor şi a referatelor de cercetare şi modul de acordare a creditelor 

pentru calificativele obţinute la studiile universitare de doctorat sunt reglementate prin 

Regulamentul de organizare şi defăşurarea a studiilor universitate de doctorat. 

Art. 17. Pentru a obţine nota de promovare la examene, studentul trebuie să probeze că 

are cunoştinţe satisfăcătoare la fiecare subiect chestionat. La examenul la care se dau mai multe 

probe (scris, oral, probă practică) examinatorul va stabili o singură notă (cifră întreagă), prin 

aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student.  

Art. 18. Rezultatele obţinute la examene se înscriu, de către examinatori, imediat după 

examinare, în catalogul de examen şi în carnetul de student, completându-se toate rubricile. 

Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece 

"absent" în catalogul de examen. 

Art. 19. Rectorul universităţii poate aproba reexaminarea studenţilor, de la programele 

de studii de licenţă şi masterat, care până la încheierea sesiunii de restanţe nu au promovat 

examene şi verificări ale căror puncte de credit însumate nu depăşesc 40 puncte ECTS (20 

puncte ECTS/semestru) şi n-au primit sancţiuni în timpul anului universitar. 



Art. 20. Studenții pota participa la reexaminări pentru îmbunătăţirea notei cu acordul 

titularului disciplinei.  Reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei poate avea loc în sesiunile de 

restanţe. 

Art. 21. (1) Studentul care la studii de licenţă şi masterat nu obţine nota de promovare 

(cinci) nici după reexaminări, este declarat repetent la disciplinele respective. 

(2) El poate fi reînscris, la cerere, cu aprobarea rectorului, la disciplinele nepromovate, cu 

obligaţia de a achita taxa pentru frecventarea disciplinelor şi pentru susţinerea examenelelor la 

disciplinele nepromovate, în condiţiile în care punctele de credit însumate ale disciplinelor 

nepromovate nu depăşesc 20 ECTS/an universitar (10 ECTS/semestru). 

(3) În acest caz studentul va reface integral obligaţiile şcolare prevăzute pentru 

disciplinele respective, inclusiv obligaţiile privind fercvenţa, după care se poate prezenta din 

nou, cel mult de două ori, la examen. La a doua înscriere, studentul va avea statut de student cu 

taxă la disciplinele respective. 

Art. 22. Frauda la examene şi verificări se pedepseşte cu pierderea examenului, cu 

posibilitatea susținerii examenului în sesiunea de reexaminare (cu plată); în condiţii de recidivare 

studentul se exmatriculează. 

 

 Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului din data de 11.03.2022,  dată de 

la care intră în vigoare. 
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