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GHID DE CONSILIERE 
A STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ, 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ  
 

I. INTRODUCERE 

Învăţămânul la distanţă (ID) este o formă flexibilă de educaţie care oferă studenţilor 
posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să se instruiască şi de a studia individual 
şi independent.  

Forma de învătămînt la distanţă implică utilizarea unei game largi de tehnologii educaţionale: 
materiale didactice tipărite, audio, video, multimedia, tele-cursuri, video-conferinţe, cursuri on-line pe 
Internet, pagini web, tehnologii de învăţare mediate de calculator, metodologii interactive de predare-
învăţare-evaluare, sisteme integrate de asigurare a calităţii învăţării etc, dezvoltate ca răspuns la cerinţele 
societăţii informaţionale şi în acord cu tendinţele actuale de modernizare şi globalizare a învăţământului. 

Prin flexibilitatea şi modernitatea sa, prin eliberarea de constrângerile timpului, spaţiului şi 
ritmului de studiu, ID reprezintă o atracţie deosebită pentru populaţia aptă de muncă, fiind considerat un 
element cheie în crearea unor structuri de educaţie şi învăţământ mai interesante, mai deschise şi mai 
flexibile, concepute în funcţie de nevoile profesionale, sociale, educaţionale etc reflectate de piaţa muncii. 

Pe parcursul anilor de studiu se asigură o pregătire echivalentă cu cea a studenţilor de la forma de 
zi. Absolvirea studiilor conferă studenţilor ID dreptul la o diplomă de licenţă pe 
domeniul/specializarea aleasă, cu toate drepturile legale pe care aceasta le oferă ulterior în câmpul 
muncii. 

 

II. INFORMAŢII DESPRE PROGRAMUL DE INSTRUIRE 

Personajele cheie în activitatea de învăţare sunt: 

 Studenţii ID 

 Tutorele de an/specializare 

 Tutorii de disciplină 

 Profesorii coordonatori de disciplină 

 Directorul Departamentului ID şi echipa managerială  
Studenţii ID 
Studenţii sunt principalii participanţi la activitatea de învăţământ la distanţă. În urma admiterii,  

studenţii vor semna un contract de şcolarizare cu Universitatea  de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, care cuprinde drepturile şi obligaţiile parţilor, condiţiile de 
acordare a punctelor de credit, respectiv de susţinere şi de acordare a diplomei de licenţă. 

De asemenea, la începutul fiecărui an studenţii încheie cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi un contract anual de studii în care este specificat planul 
de învăţământ al anului respectiv, disciplinele şi creditele alocate acestora, dar şi cuantumul taxei de 
şcolarizare pentru anul respectiv şi termenele de achitare a tranşelor aprobate din taxa de şcolarizare. 
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Studentul are obligaţia de a studia planul de învăţământ pentru a înţelege sistemul de acordare a 
creditelor transferabile şi pentru a-şi alege ruta dorită din pachetele de discipline opţionale. 
  

Tutorii de an/specializare 
Tutorele de an/specializare este un cadru didactic care facilitează transmiterea către studenţi a 

documentelor de îndrumare pe ansamblul procesului de învăţământ (contracte de studii, planuri de 
învăţământ, sisteme de credite, programarea pentru sesiunile de examene, programul orar al întâlnirilor 
tutoriale/asistate, urmăreşte situaţia şcolara a studenţilor şi mijloceşte comunicarea între studenţi, cadre 
didactice şi echipa managerială. 

 
 Tutorii de disciplină 

Tutorele de disciplină este cadrul didactic care îndrumă studentul pe parcursul unui program de 
instruire la o anumită disciplină din planul de învăţământ în însuşirea cunoştinţelor şi în efectuarea 
temelor de control. 

Îndrumarea se realizează pe grupe, prin întâlniri directe, dar şi individualizat prin corespondenţă, 
telefon, poştă electronică sau forme combinate şi constă în direcţionarea studiului şi evaluarea periodică a 
parcursului academic. 

Pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ se numesc de către catedrele de specialitate 
tutori de disciplină care au arondate grupe de studenţi - formaţii de studiu. Tutorii de disciplină sunt de 
regulă asistenţi şi preparatori. 

 
 Profesorii coordonatori de disciplină 

Profesorii coordonatori de disciplină sunt cadre didactice universitare, titulare ale Facultăţii de 
Horticultură sau ale celorlalte facultăţi ale USAMV Iaşi, care coordonează programul de studiu la 
disciplinele din planul de învăţământ, elaborează materialele de studiu şi se asigură de faptul că studenţii 
ID îşi însuşesc aceeaşi cantitate de informaţii şi de aceeaşi calitate cu cei de la zi. 

Profesorii coordonatori de disciplină evaluează şi notează temele de control şi examinează 
studenţii la probele de verificare semestriale. 

Pe parcursul semestrului studenţii au dreptul de a comunica şi a cere ajutor tutorelui de disciplină, 
pentru orice informaţii care se referă la programarea activităţilor didactice ale disciplinei respective, la 
rezolvarea temelor, la termenele de predare etc. Tutorii sunt cei care realizează interfaţa dintre student şi 
profesorii coordonatori de disciplina. 

Pentru activităţile care necesită prezenţa obligatorie a studenţilor în universitate, aceştia vor primi 
orarul de pregătire cu specificarea datei, orei şi sălii la care au acces în laboratoarele de specialitate.  

Toate aceste informaţii vor fi transmise şi prin e-mail şi vor fi disponibile pe site-ul universităţii la 
adresa: www.uaiasi.ro. De asemenea, orice informaţie poate fi solicitată la secretariatul Departamentului 
ID a Facultăţii de Horticultură, tel. 0232 407.506, sau prin e-mail: secr_hor@uaiasi.ro, 
horticultura_id@yahoo.com. 

 

III. STRUCTURA CURRICULUM-ULUI UNIVERSITAR 

Procesul de formare pentru studenţii facultăţii de Horticultură (ID) este structurat pe trei cicluri, 
astfel: 
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- Ciclul I de studii univesitare, cu durata de 4 ani; la finalizare, după susţinerea examenului de 
diplomă, absolvenţilor li se acordă titlul de inginer diplomat în specialitatea „horticultură" 

- În mod facultativ, absolvenţii cu examen de Diplomă, pot urma Ciclul II,  studii de masterat, cu 
durata de 4 semestre. Acesta se organizează pe bază de concurs şi absolvenţii obţin „Diploma de master". 

- Ciclul III de studii universitare - Doctorat. Acesta se organizează pe specializări, durata acestora 
fiind de 3 ani, iar absolvenţii obţin diploma de „Doctor" în specializarea urmată. 

 

IV. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

4.1. Disciplinele, ca elemente de instruire de bază, se clasifică astfel: 
- discipline impuse - discipline care au un caracter impus în parcurgerea unei traiectorii; 
- disciplinele opţionale - discipline alese din oferta de discipline a facultăţii, necesare completării 

pachetului obligatoriu de discipline dintr-o anumită ramură de specializare; din momentul alegerii, 
disciplina opţională capătă caracter obligatoriu; 

- discipline liber-alese (facultative) - discipline care au caracter complementar (suplimentar), 
care sunt alese liber de studenţi, pe bază de cerere, pentru a-şi extinde cunoştinţele în domeniul ales sau din 
alte domenii de specializare, cu caracter adiacent. 

 
4.2. Creditele. 
Procesul de învăţământ este organizat în sistemul de credite transferabile. 
Creditul este definit ca o “unitate care se asociază unei activităţi de instruire din planul de 

învăţământ (disciplină), prin care se exprimă efortul cantitativ şi calitativ pe care trebuie să-1 depună 
studentul (prin activităţi directe şi/sau individuale) pentru asimilarea cunoştinţelor necesare unei 
activităţi”. 

Se disting următoarele categorii:  
-credit cumulat (la nivel de semestru, an, ciclu, total) - suma creditelor alocate sau validate 

pentru activitatea sau perioada menţionată. 
-credit transferabil - credit de echivalare a activităţilor din planul de învăţământ, utilizabil 

pentru mobilităţi ale studenţilor la alte universităţi. 
Fiecărei discipline i se alocă un număr de credite care au scopul de a realiza convertirea 

activităţilor de instruire sub aspect cantitativ (ore) în unităţi de valoare de tip credite. 
 
4.3. Reguli de organizare a procesului de învăţământ 
 
4.3.1. Reguli generale (RG) 
-RGl. Disciplinele din planul de învăţământ au coduri de identificare care le definesc univoc 

parametrii (facultatea, numărul de ordine a specializării, categoria formativă, semestrul, tipul disciplinei, 
identificarea disciplinei). 

Exemplu: Matematică –H.H.F.101 = disciplină aparţinând Facultăţii de Horticultură (H), 
specializarea Horticultură (01), din grupa disciplinelor fundamentale (DF), ţinută în semestrul l (01), 
având caracter impus (DI) si are numărul l (101) în planul de învăţământ al specializării. 

-RG2. Unitatea standard de credit de studiu este echivalentă cu 25 ore convenţionale. 
-RG3. Numărul mediu de credite (c) atribuite disciplinelor unui an de studiu este de 60, câte 30 

pentru fiecare semestru. 
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-RG4. Un student poate acumula într-un an de studiu mai multe sau mai puţine credite decât numărul 
mediu stabilit prin RG3. 

-RG5. Creditele au fost distribuite în mod egal pe semestre (30 credite). 
-RG6. Obţinerea creditelor atribuite unei discipline este condiţionată de promovarea acelei discipline. 

Nota minimă de promovare este 5. 
-RG7. Disciplinele promovate se recunosc în orice situaţie (cu respectarea criteriului calităţii), mai 

puţin cea de exmatriculare. 
-RG8. La începutul fiecărui an universitar, studentul este obligat să semneze Contractul anual de 

studii, în care se precizează disciplinele ce urmează să le frecventeze. Contractul nu poate fi modificat sau 
reziliat în timpul anului universitar. 

-RG9. Calendarul universitar se structurează astfel: 
Anul universitar are două semestre egale de câte 14 săptămâni. 
Contractul anual de studii trebuie întocmit în varianta iniţială, în cursul semestrului al doilea, până la 

începutul sesiunii de vară, urmând a fi definitivat (după caz) la începutul anului universitar următor (în prima 
săptămână). 

Verificarea finală a cunoştinţelor studenţilor se face în sesiunile de examene programate de 
Departamentul ID şi Decanat. 

-RG10. Studentul este obligat să frecventeze toate formele de activităţi asistate (lucrări practice, 
aplicaţii) prevăzute în curriculum. 

 
4.3.2. Reguli de trecere (RT): 

-RT1. Trecerea de la anul I la anul II este condiţionată de obţinerea a minim 70% din 
creditele planificate prin planul de învăţământ, în caz contrar, studentul va fi exmatriculat, cu 
excepţia situaţiilor speciale descrise în regulile RT 6 şi RI 1 care pot permite o prelungire de 
şcolaritate sau întrerupere de studii. 

-RT2. Studenţii pot susţine examenele şi colocviile pe care nu le-au promovat în sesiunile 
anterioare, în sesiunile ulterioare planificate. Studenţii care solicită mărire de notă se pot prezenta în 
sesiunea suplimentară stabilită de Departamentul ID, cu condiţia să fie integralişti după sesiunea din 
vară. Mărirea de notă se aprobă la maxim două discipline. 

-RT3. Studenţii care nu au promovat o parte din examenele şi colocviile din anul I, dar au 
obţinut minimul de credite, pot repeta verificările în anul II în sesiunile de examene programate de 
Departamentul ID. 

-RT4. Trecerea de la anul II la anul III este condiţionata de obţinerea a minim 70% din creditele 
planificate prin planul de învăţământ pentru anul II, plus promovarea tuturor disciplinelor  restante din 
anul anterior. 

-RT5. Studenţii care nu au promovat o parte din examenele şi colocviile din anul II, dar au 
obţinut minimul de credite (70%), pot repeta verificările în anul III în sesiunile de examene 
programate de decanat. 

-RT6. Trecerea din anul III în anul IV de studiu este condiţionată de obţinerea a minimum 70% 
din creditele planificate pentru anul III, plus promovarea tuturor disciplinelor  restante din anul anterior. 

-RT7. În cazuri excepţionale (concediu de maternitate, spitalizare şi concediu medical mai mare 
de 30 zile din perioada de activitate didactică pe semestru, misiuni sau situaţii speciale etc.), regula 
RT1 şi RT4 se modifică la 50% din creditele planificate., urmând ca în anul următor studentul să 
le completeze (recupereze), obţinând numărul de credite stabilit prin RT4 şi RT6. Aceste credite 
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restante se pot obţine şi prin parcurgerea unui an suplimentar (la cerere, cu taxă). Numărul anilor 
suplimentari nu poate fi mai mare de 2 pe durata studiilor de licenţă. 

-RT8. Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor planificate 
pentru specializarea urmată şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute în regulamentele în vigoare. 

 
4.3.3. Reguli de refacere (RR) 
-RR1. Activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă 

suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul 
Departamentului ID.  

-RR2. Verificările finale (examenele) dintr-un an universitar pot fi reprogramate după un 
calendar stabilit de conducerea Departamentului ID. 

4.3.4. Reguli de transferabiltate a creditelor (RTG) 
-RTC1. Numărul maxim de credite transferabile pe toată durata studiilor este variabil, în 

funcţie de reglementările cuprinse în convenţiile dintre facultăţi sau universităţi. 
  

4.3.5. Reguli de întrerupere (RI) 
-RI 1. Întreruperea studiilor se poate face numai la începutul anului universitar, în perioada în 

care se definitivează contractele de studii. 
Numărul de întreruperi şi durata acestora sunt în concordanţă cu reglementările legale în vigoare 

(câte un an pentru fiecare ciclu). 
Întreruperea studiilor se poate face şi în timpul anului universitar dacă există motive 

independente de voinţa studentului (certificat medical prelungit, caz de forţă majoră etc.), însă în 
acest caz, anul început şi întrerupt se consideră în calculul celor 4 ani cât poate dura maxim ciclul I, 
respectiv 4 ani - ciclul II. 

 
4.3.6. Reguli de notare (RN) 
-RN1. Nota finală se compune din suma ponderată a notelor parţiale obţinute pentru fiecare 

activitate directă şi individuală (teme control) din cadrul disciplinei. 
-RN2. Ponderea activităţilor din cadrul unei discipline este stabilită de coordonatorul de 

disciplină şi confirmată de autoritatea Departamentului ID. 
-RN3. O disciplină are o singură notă finală. Dacă există prevăzut în mod explicit un proiect, 

nota aferentă acestuia şi numărul de credite se acordă separat. 
-RN4. în cazul repetării unui examen nepromovat, în anul următor de studiu, notele parţiale 

obţinute anterior sunt recunoscute. 
 

V. SPECIFICUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA DISTANŢĂ 

Principala caracteristică a ID este că studentul şi profesorul sunt separaţi atât în timp, cât şi în 
spaţiu. Aceasta dă studentului mai multă libertate de a studia în timpul, locul şi cu ritmul adecvat lui. 
Experienţa arată că separarea în spaţiu încurajează adesea studenţii sa comunice mai mult şi într-o 
maniera mai deschisă. 

Accentul principal in cadrul ID se pune pe activitatea de învăţare şi nu pe cea de predare şi aceasta 
particularitate solicită din partea studenţilor o mai mare dorinţă de a învăţa şi de a controla activitatea 
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proprie de învăţare, iar de la profesor o pregătire meticuloasă a materialelor de studiu şi a activităţilor de 
seminar-tutorial. 

ID are totuşi unele limitări, dar pe de alta parte deschide noi oportunităţi de învăţare. Este în 
primul rând mai flexibil decât forma tradiţională şi este disponibil pentru toate categoriile de oameni. 

Pentru că necesită mai multă autocoordonare din partea studenţilor, ID se aplică mai mult pentru 
educarea adulţilor care sunt dispuşi să-si coordoneze propriul proces de învăţare. 

Pe scurt, specificul învăţământului la distanţă constă în următoiarele:  

 Înlocuirea orelor de curs cu studiul individual (SI), care este echivent cu numărul de ore de 
curs de la învăţământul de zi.  

 Înlocuirea activităţilor clasice de seminar cu activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe 
parcurs (prin teme de control TC). 

 Studenţii îşi vor axa efortul pe studiul tematicii primite de la tutor/autorul de manual; totodată ei 
vor elabora lucrări scrise la "temele de control" planificate de tutor, pe baza subiectelor comunicate odată 
cu tematica; lucrările vor fi trimise la Departamentul ID, potrivit graficului anunţat; fiecare lucrare va fi 
corectată şi evaluată de tutor, folosind scala calificativă cunoscută sau sistemul oficial de notare (10 - 1); 
lucrările apreciate cu "nesatisfacător”/cotate sub 5, impun aprofundarea tematicii corespunzătoare şi 
repetarea lucrării scrise.  

Temele de control sunt destinate pentru verificarea şi/sau fixarea cunoştinţelor, pentru ca studenţii 
să poată  primi ajutor din partea tutorelui atunci când răspunsurile sunt neconcludente, pentru ca tutorii 
să-şi dea seama de modul în care studenţii avansează în asimilarea cunoştinţelor şi să intervină la timp 
acolo unde este cazul. Temele de control sunt de regulă specificate în materialul de studiu. 

Temele de control se predau în forma finală coordonatorului sau tutorelui de disciplină, care le va 
evalua. Nota primită se reflectă în nota finală conform specificaţiei din programa analitică a disciplinei 
respective. 

Activităţile tutoriale sunt de două categorii directe (faţă în faţă) şi indirecte (la distanţă, prin 
utilizarea mijloacelor de comunicare bidirecţională): 

Activităţile tutoriale directe (AT) presupun 2-3 întâlniri pe semestru ale studenţilor cu tutorele 
desemnat pe fiecare diciplină de studiu. Aceste tutoriale directe se programează în zilele de 
sâmbătă/duminică sau în cursul săptămânii după-masă sau seara, la un interval de timp de 2 - 4 săptămâni. 
Calendarul  activităţilor tutoriale se anunţă din timp studenţilor.   

Activităţile tutoriale indirecte presupun comunicarea între student şi tutore prin: telefon, fax, poştă 
etc. 

 Activităţile aplicative asistate - laboratoare şi lucrări practice (proiecte): 
 - fac parte dintre activităţile de pregătire care se desfăşoară sub conducerea unui cadru didactic 
calificat (tutor), cu frecvenţa studentului obligatorie; 
 - se desfăşoară potrivit graficelor comunicate; orice abatere de la grafice va trebui să fie temeinic 
motivată şi aprobată cu anticipaţie de Directorul Departamentului ID.  
 - la forma ID, menţinerea activităţilor aplicative (AA) din planul de învăţământ (laborator, 
proiecte, practică) la acelaşi număr de ore ca şi la forma de învăţământ de zi are caracter obligatoriu. 

 Consultaţiile: 
 - reprezintă forme de sprijinire a studenţilor care se vor desfăşura direct sau prin mijloace mediate 
(telefon, fax, e-mail etc) potrivit graficului (M6); 
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 - pentru consultaţiile mediate se pot folosi, în funcţie de posibilităţile studenţilor şi ale 
Departamentului ID, forme moderne ca teleconferinţe, videoconferinţe, cursuri on-line etc. 

 Activităţile tutoriale (întâlnirile faţă-în-faţă), activităţilor aplicative şi de evaluare sumativă şi 
finală este comunicată studenţilor la începutul fiecărui semestru prin înmânarea: setului de calendare 
pentru toate disciplinele de studiu, cuprinzând tematica cursului şi programarea activităţilor tutoriale 
aplicative şi de verificare; calendarul centralizator al semestrului. 

 

VI.  MATERIALELE DE STUDIU 

În ID, materialele de studiu sunt concepute de aşa manieră încât să suplinească absenţa 
profesorului care predă de la catedră. Spre deosebire de alte texte sau materiale didactice, materialele ID 
conţin aspecte destinate sprijinirii studentului să abordeze şi să reuşească individual în dobândirea de 
cunoştinţe şi abilităţi. Factorul determinant în conceperea şi realizarea materialelor ID este că sunt 
destinate pentru uz individual, având ca sarcini de îndeplinit: 

 organizarea conţinutului; 

 specificarea ritmului de studiu; 

 explicarea conceptelor cheie; 

  furnizarea de informaţii şi a materialelor de studiu; 

 stimularea şi motivarea studentului; 

 dezvoltarea capacităţii de studiu individual; 

 ajutarea studentului sa dobândească cunoştinţe şi competenţe. 
De obicei cursul ID conţine mai multe teme. Întrebările şi exerciţiile de autoevaluare care sunt 

incluse pe parcursul textului unei teme, au rolul de a testa atingerea obiectivelor propuse. 
Aceste teste de autoevaluare, împreună cu răspunsurile /rezolvările/indicaţiile incluse la sfârşitul 

materialului trebuie să ajute studentul în activitatea de autoevaluare, activitate prin care studentul să-şi 
poată da seama dacă a atins obiectivele propuse, sau nu. 

Aceste exerciţii sunt astfel concepute încât să nu pună studentul în situaţia de a repeta textul pe 
care l-a citit anterior, ci să-l facă să sintetizeze şi să aplice cunoştinţele acumulate. 

De exemplu, se cere studenţilor să: analizeze, sintetizeze, aplice, construiască, proiecteze, 
calculeze, compare, evalueze critic, etc. 

Materialele pentru studiu se distribuie după începerea anului universitar, în primele săptămâni 
ale sementrului în curs, după un orar care va fi anunţat pe Internet şi la aviziere. 

Ridicarea materialelor se face de la Departamentul ID al Facultăţii, se va face pe bază de 
buletin de identitate şi carnet de student sub semnătură, cu condiţia achitării de către student 
obligaţiilor financiare curente. 

VII. TAXA DE ŞCOLARIZARE 

 Taxele de şcolarizare se stabilesc prin hotărâre a Senatului Universităţii. Taxa de studiu include: 

 materialele de curs  pentru toate disciplinele de studiu realizate în tehnologie ID; 

 activităţile tutoriale (AT); 

 activităţile aplicative asistate (AA); 

 accesul la biblioteca universităţii; 

 examinări (fiecare student are dreptul la două examinări pentru aceeaşi disciplină, începând cu a 
treia examinare este obligat să achite o taxă de reexaminare).  



VIII. MODUL DE EV ALU ARE A CUNOSTINTELOR 

Pentru fiecare disciplina, studentii la forma ID, au de rezolvat mai multe tipuri de teme. 
Raspunsurile la exercitiile, problemele, sau temele de control se trimit profesorului prin intermediul 

tutorelui, pentru a ti evaluate. 

Trimiterea temelor se poate face prin po~ta electronica (e-mail) sau se pot aduce personal la 
secretariatul Departamentului ID al Facultatii de Horticultura. 

La activitatile tutoriale urmatoare sau prin po~ta electronicli, studen~i primesc observatiile, 

comentariile ~i sfaturile tutorelui sau ale profesorului coordonator de disciplina. 
Prezentarea la examenul de promovare a cursului este conditionata de obtinerea de note de trecere 

pentru toate temele de veriticare ale unui curs. 
In cazul In care cursul este prevazut cu ore practice asistate (laborator, proiect) parcurgerea 

acestora constituie o conditie prealabila participarii la examenul de disciplina. Aceste activitati se 

des:fa~oara fata-ln- fata la sediul facultatii conform planificarii. 
Evaluarea cuno~tintelor studentului se realizeaza prin: examene, colocvii, teme de control (care 

pot fi: referate, eseuri, proiecte, teste ~i verificari pe parcurs), precum ~i prin orice alta modalitate stabilita 

~i anuntata de cadrele didactice. Prin promovarea unei discipline, adica prin obtinerea notei minime 5 
( cinci) sau a calificativului ,,admis", studentii obtin creditele alocate acelei discipline prin planul de 

lnvatamant. 

Evaluarea finala se va face dupa parcurgerea temelor de control ~i obtinerea calificativelor de 

minimum satis:facator - nota 5 la fiecare tema de verificare pe parcurs. 

Evaluarea finala se va desr~ura ill ziua ~i in locul comunicat prin grafic. 

Regulile principale privind evaluarea finala sunt urmatoarele: 

• evaluarea se va des:fa~ura f~a m fata: comisia de evaluare - cursant; 

• evaluarea va cuprinde probe scrise, probe orale, lucrari practice, proiecte; 

• tipul probelor de evaluare va fi comunicat la fiecare disciplina /modul In parte, odata cu tematica 

modulului ~i manualul de lucru. 

Promovarea disciplinei/modulului este asigurata de: 
a) notele de la temele de control >5; 

b) efectuarea tuturor activitatilor aplicative planificate; 

c) nota de evaluare finala >5. 

Director Departament USAMV Ia~i 
Conf. dr. Feodor FILIPOV 
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