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METODOLOGIA 
privind 

 evaluarea studenților în sesiunea de vară a anului universitar 2019-2020 
 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE  

 

1. Prezenta metodologie stabilește modul de evaluare a tuturor activităților de învățare a 

studenților din semestrul II al anului universitar 2019 - 2020 în condițiile de suspendare a 

procesului educațional în sălile de curs și organizarea activităților didactice în sistem online, 

în cadrul studiilor superioare de licență, ciclul I și studiilor superioare de master, ciclul II, 

învățământ cu frecvență la zi și  învățămînt cu frecvență redusă în cadrul USC. 

 

2. Prezenta metodologie este elaborată în baza: 

 Ordinul MECC nr. 426 din 04.05.2020 cu privire la finalizarea studiilor superioare de 

licență, integrate și master ăn anul universitar 2019-2020. 

 Recomandări-cadru de organizare a activităților didactice în sistem online în 

instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului educațional în 

sălile de studii, aprobat prin ordinul MECC nr. 366 din 20.03.2020; 

 Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 

superioare de licenţă, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29 

octombrie 2015; 

 Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015 

 Regulamentul privind evaluarea activitții de învățare a studenților, aprobat prin 

decizia Senatului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul proces-

verbal nr. 07 din 26 aprilie 2018, modificat prin proces-verbal nr. 03 din 28 noiembrie 

2019 ; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

superioare de licență, aprobată prin decizia Senatului Universității de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul proces-verbal nr. 04 din 23 decembrie 2015, modificată 

prin proces-verbal nr. 01 din 29 august 2019; 
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 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de master, aprobat 

prin decizia Senatului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

proces-verbal nr. 04 din 23 decembrie 2015; 

 Regulamentului de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de 

licență al Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin decizia Senatului 

universității din 23 decembrie 2015, proces-verbal nr.04. 

 

3. Evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor este o componentă esenţială a managementului 

curricular şi se înscrie în succesiunea coerentă şi interdependentă a acţiunilor principale ce 

alcătuiesc procesul de învăţământ, respectiv proiectare-predare-învăţare-evaluare în cadrul 

unei discipline. 

 

4. Prezenta metodologie se răsfrânge asupra următoarelor tipuri de evaluări: 

 Organizarea evaluărilor online în cursul semestrului; 

 Organizarea evaluărilor online în sesiunile de examinare; 

 Organizarea evaluărilor online în sesiunile de finalizare a studiilor. 
 

 

II. Organizarea evaluărilor online pe parcursul semestrului 

 

5. Forma de evaluare este prevăzută în planul de învăţământ, iar modalităţile de verificare sunt 

stabilite în curriculum la disciplina de studiu şi aprobate regulamentar. 

 

6. În cursul semestrului universitar, activitatea de învăţare a studentului, este verificată şi 

apreciată, pe parcurs, prin evaluări intermediare / scrise – 1 evaluare obligatorie. Evaluarea 

curentă se va efectua prin intermediul tehnologiilor informaționale asistate la calculator. 

 

7. Evaluarea curentă (intermediară) se efectuează în cadrul orelor practice, de laborator şi 

seminare, prin diverse modalităţi: testări, referate, lucrări individuale, portofolii, eseuri, studii 

de caz, probleme, schițe, exerciții etc. 

 

8. Evaluarea curentă (intermediară) se va desfășura în sesiunea de evaluare curentă, conform 

graficelor evaluărilor curente (continue) obligatorii, aprobate în modul stabilit. 

 

9. Evaluările curente, organizate după data de 11.03.2020, se desfășoară în regim online, 

utilizând diverse instrumente TIC (MOODLE, BigBlueBotone, Skype, Zoom și altele) care 

dau posibilitatea de a aprecia cunoștiințele și competențele studentului. 

 

10. Rezultatele evaluării intermediare se comunică la modulul următor al unității de curs. 

Rezultatele se înscriu în registrul grupei academice.  

 

11. Participarea, la sesiunea de evaluare curentă este obligatorie pentru studenți. Studentul, care 

nu a susţinut evaluările intermediare cu notă de promovare, nu este admis la evaluarea finală. 

Lichidarea restanţelor se va efectua în următoarele două săptămîni de la fiecare evaluare în 

orele de serviciu la catedră a cadrelor didactice, care se vor desfășura online. 

 

12. Sunt admişi la examen doar studenţii care au realizat integral cerinţele pentru cursul respectiv. 

 

III. Organizarea evaluărilor online în sesiunile de examinare 

 

13. Evaluarea la finalul semestrului se desfăşoară în perioadele de examinare, conform graficului 

de studii aprobat de către Senatul USC și în corespundere cu orarul examenelor aprobate în 

modul stabilit. 
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14. Evaluările finale – examenele sunt susţinute numai în sesiunile de examene programate în 

sesiuni de bază (ordinare, curente) și sesiuni repetate (de susținere a restanțelor), conform 

Calendarului academic al activităţilor didactice. La învăţământul cu frecvență la zi, studentul 

poate susţine un examen la o singură unitate de curs / modul într-o zi, iar intervalul între 2 

examene succesive trebuie să fie de minimum 2 zile. La învăţământul cu frecvenţă redusă sau 

la distanţă examenele pot fi organizate compact sau în paralel cu activităţile didactice. 

 

15. Persoanelor, care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunea de evaluare curentă / 

finală din motive întemeiate (caz de boală, participarea la competiţii / concursuri republicane 

şi internaţionale etc.) justificate prin documente respective (certificate medicale, hotărîri, 

ordine, dispoziţii etc.), li se permite susţinerea evaluărilor / examenelor după un orar special, 

aprobat în modul stabilit. 

 

16. Sunt admişi la examen doar studenţii care au realizat integral cerinţele pentru cursul respectiv 

şi au susținut evaluările intermediare cu notă de promovare. Obţinerea unei note negative la 

un examen sau absenţa de la un examen nu este temei pentru a interzice studentului să susţină 

următoarele examene, cu excepţia cazurilor când nu au fost promovate cursurile / modulele 

stabilite prin planul de învăţământ drept precondiţii pentru cursurile evaluate. 

 

17. Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent”. 

 

18. Cu titlu de excepție, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, evaluările finale 

semestriale vor fi organizate în format online, înlocuind examenele tradiționale cu metode 

alternative de evaluare, cum ar fi: eseuri, portofolii, studii de caz, proiecte etc., utilizând și 

punând accent pe evaluările curente. 

 

19. Nota finală pentu unitatea de curs (sau modul) va fi calculată respectînd următoarea formulă: 

NF= (MEC+MS+LI)* 60% + NEO*40% 

unde: 

NF – Nota finală la unitatea de curs (sau modul)  

MEC – Media notei de la evaluarea curentă 

MS – Media notelor de la seminarii  

LI – Nota pentru Lucrul Individual 

NEO - Nota de la evaluarea online 

 Pentru studenții de la învățământ cu frecvență redusă și studenții care nu au promovat 

examenele în sesiunea de bază va fi aplicată aceeași formula. 

 

IV. Organizarea evaluărilor online în sesiunile de finalizare a studiilor 
 

20. La examenul de finalizare a studiilor superioare de licență și master sunt admişi studenţii care 

au realizat integral planul de învăţământ şi au obţinut creditele aferente tuturor unităţilor de 

curs / modulelor obligatorii şi opţionale, urmate. 

 

21. Cu titlu de excepție, pentru anul universitar 2019-2020, studiile superioare de licență se 

finalizează cu susținerea publică a tezei/proiectului de licență în regim online, în 

conformitate cu instrucțiunile din anexa 1, cu adăugarea la numărul de credite pentru 

susținerea tezei de licență a creditelor de studiu prevăzute în planul de învățământ pentru proba 

de examinare cu caracter integrator sau proba de sinteză la unitățile de curs fundamentale sau 

de specialiate.  

 

22. Cu titlu de excepție, pentru anul universitar 2019-2020, studiile superioare de master se 

finalizează cu susținerea publică a tezei/proiectului de master în regim online în 

conformitate cu instrucțiunile din anexa 1. 
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Anexa 1. 

la Metodologia privind evaluarea studenților  

în sesiunea de vară a anului universitar 2019-2020, 

aprobată prin Hotărârea Senatului USC din 07.05.2020 

 

 

Instrucțiuni 

privind organizarea și desfășurarea susținerii 

tezei de licență și master online 

 

 

I. Admiterea la susținerea tezei de licență / master 

 

1. Admiterea la susținerea tezei de licență / master se face prin ordinul Rectorului USC, în care 

sunt incluși doar studenții care au realizat integral planul de învățământ și au acumulat numărul 

necesar de credite. 

2. În cazul candidaților care susțin teza de licență / master repetat, admiterea se realizează în baza 

cererii personale a candidatului depuse cu cel puțin două luni înainte de susținerea acesteia.  

 

II. Susținerea tezei de licență / master 

 

3. Susținerea tezelor de licență / master este publică și se realizează online prin videoconferință 

pe una din platformele „Skype” (https://www.skype.com/ro/)/ „ZOOM” (https://zoom.us/)/ 

„Google Classroom” (https://classroom.google.com/). Studenții aflați în afara hotarelor 

Republicii Moldova au dreptul să participe la susținerea tezei de licență / master dacă au 

îndeplinit planul de învățământ și au acumulat numărul de credite necesar. 

4. Studenții transmit prin e-mail teza (format PDF) conducătorului științific cu cel puțin 10 zile 

înainte de susținere. 

5. Conducătorul științific transmite prin e-mail avizul său și teza de licență / master șefului de 

catedră/departament cu cel puțin 5 zile  înainte de susținere. În cazul în care cadrul didactic 

este conducătorul a mai multor teze de licență / master, atunci el transmite informația 

sistematizată în tabel (Numele, prenumele studentului, grupa academică, tema tezei de licență 

/ master, nota acordată / calificativul). 

6. Șeful de catedră/departament creează un document în Google Drive unde plasează toate tezele 

de licență / master și deschide accesul tuturor membrilor Comisiei cu 2 zile înainte de susținere. 

7. Șeful de catedră/departament/Vice-președintele Comisiei creează grupurile pe una din 

platformele „Skype” (https://www.skype.com/ro/)/ „ZOOM” (https://zoom.us/)/ „Google 

Classroom” (https://classroom.google.com/) unde invită, din timp (cu cel puțin 24 ore până la 

eveniment), toți membrii Comisiei și studenții. Directorul de program va centraliza datele 

studenților (adresele de acces) și le va expedia șefului de catedră/departament/vice-

președintelui Comisiei pînă pe 20 mai 2020. 

8. Șeful de catedră/departament prezintă Prorectorului pentru activitate didactică, calitate și 

parteneriate de formare profesională decizia membrilor Comisiei de a se întruni online la 

distanță sau în incinta USC în vederea realizării videoconferinței, respectând măsurile de 

protecție personală și distanțare socială, indicând sala unde se va desfășura activitatea.   

9. În ziua și la ora indicată în orarul susținerii tezelor de licență/master Vicepreședintele Comisiei 

inițiază videoconferința prin una din platformele „Skype” (https://www.skype.com/ro/)/ 

„ZOOM” (https://zoom.us/)/ „Google Classroom” (https://classroom.google.com/). În cadrul 

videoconferinței studenții prezintă rezultatele cercetării (studentul va elabora o prezentarea 

PPt), până la 30 de minute, ulterior răspund la întrebările membrilor Comisiei. La această 

ședință participă doar studenții ce au fost aprobați regulamentar pentru ziua respectivă.  

10. Susținerea online a tezei de licență / master trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare 

absolvent în parte, și arhivată la decanatul facultății. 

https://www.skype.com/ro/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/
https://www.skype.com/ro/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/
https://www.skype.com/ro/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/
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11. Pentru evitarea cărorva situații excepționale în ziua susținerii, se recomandă cu 5 zile înainte 

de data stabilită oficial să fie executat un exercițiu de testare tehnică și procedurală cu toți 

actorii(membrii Comisiei și studenții) implicați. 

12. Secretarul Comisiei fixează în procesul-verbal întrebările adresate de către membrii Comisiei.  

13. Studenții care nu dispun de tehnica necesară (laptop, calculator) și nu au acces la internet, vor 

înștiința despre aceasta vicepreședinele Comisiei cu cel puțin 5 zile îninte de data stabilită 

pentru susținearea online. Vicepreședintele Comisiei va stabili, în prealabil, locația 

echipamentului (sala, auditoriul) oferit studentului pentru susținere, respectând cerințele de 

securitate sanitră – 1 student în 1 (una) încăpere dotată cu echipamentul necesar susținereii 

online a tezei. Studentul se prezintă la USC în ziua stabilită, pentru a avea acces la mijloacele 

TIC, în vederea participării online la susținerea tezei.  

14. După ce au prezentat toți studenții videoconferința se încheie. Vicepreședintele Comisiei  

inițiază o nouă videoconferință cu membrii Comisiei pentru deliberări privind evaluarea 

tezelor de licență / master prezentate. Comisia discută și hotărăște nota fiecărui absolvent. 

15. Hotărârile Comisiei de evaluare a tezelor de licenţă/ master privind notele finale acordate la 

susţinerea tezei de licenţă/ master se aprobă prin vot deschis, cu o simplă majoritate de voturi. 

Votul secret, abţinerea de la vot sau transferul dreptului de vot nu se permit. În cazul în care 

voturile se împart egal, votul preşedintelui Comisiei de evaluare a tezelor de licenţă / master 

este decisiv. 

16. În cazul diferenţelor în evaluare se va face media aritmetică a notelor acordate, iar zecimile 

din media aritmetică se vor rotunji. 

17.  Pentru anunțarea rezultatelor evaluării tezei de licență/ master se inițiază o nouă 

videoconferință pentru studenți. Președintele anunță în prezența membrilor Comisiei și a 

absolvenților conferirea titlului de licențiat / master și nota obținută la teză.  

18. La numărul de credite pentru susținerea tezei de licență se adăugă creditele de studiu prevăzute 

în planul de învățământ pentru proba de examinare cu caracter integrator sau proba de sinteză 

la unitățile de curs fundamentale sau de specialiate. 

 

III. Pregătirea documentației pentru susținerea finală a tezelor de licență / master 

 

19. Serviciul de planificare, documentare și evidență a procesului de studii va transmite 

Secretarilor Comisiilor procese-verbale(format hîrtie) 2L și 3L pentru programele de licență și 

2M și 3M pentru programele de master. 

20. Secretara de la decanat va elabora și transmite Secretarilor Comisiilor: 

 Borderoul Centralizator pe fiecare grupă academică, unde va fi reflectată situația 

academică care va conține notele pe discipline cu media de promovare pe anii de studii pentru 

ciclul I / cu media pe semestre pentru ciclul II și media generală pe ani de studii pentru ciclul 

I / media generală pe semestre pentru ciclul II, a fiecărui student; 

 Borderourile de Examinare în 3 exemplare, unde vor fi trecute notele studenților onținute 

la susținerea online; 

 Carnetele de note ale studenților, care sunt completate cu semnătura decanului și ștampila 

decanatului. 

21. Vicepreședintele împreună cu Secretarul Comisiei pregătește mapa cu Documente (în format 

hîrtie și electronic) pentru ședințele Comisiei de evaluare a tezelor de licență / master, compusă 

din: planul de învățământ al specialității / programului de master, extras din ordinul de 

constituire a Comisiei de evaluare a tezelor de licență / master, ordinul de admitere la susținerea 

tezei de licență / master, situația academică care conține notele pe discipline cu media de 

promovare pe anii de studii pentru ciclul I / cu media pe semestre pentru ciclul II și media 

generală pe anii de studii pentru ciclul I / media generală pe semestre pentru ciclul II, borderoul 

de examinare, procesele-verbale, carnetele de note. 

22. Secretara Comisiei prezintă secretarei decanatului Borderoul de Examinare, un exemplar, de 

la susținerea tezei de licență / master. 

23. Secretara decanatului introduce informația necesară în baza de date USC în vederea generării 

ordinului cu privire la conferirea titlului și eliberarea diplomelor absolvenților, în baza 
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îndeplinirii integrale a planului de învățământ și a Hotărârii Comisiei de evaluare a tezelor de 

licență / master. 

 

IV. Prezentarea documentelor în format hîrtie 

 

24. Tezele de licență/ master vor fi prezentate la Catedră/Departament în format hîrtie(imprimate 

și copertate) cu cel puțin 5 zile înainte de susținere, respectând măsurile de protecție personală, 

distanțare socială, evitând aglomerația. Tezele se depun personal sau prin terță persoană sau 

sunt transmise prin poștă. 

25. Președintele și membrii Comisiei stabilesc ziua în care se prezintă la USC pentru a semna 

borderoul de examinare, procesele-verbale de conferire a titlului și carnetul de student.  

 

V. Contestarea rezultatelor evaluării tezei de licență /master 

 

26. Studenţii au dreptul să conteste decizia Comisiei de evaluare a tezelor de licenţă / master. 

Cererile pentru contestaţii se depun în decurs de 24 ore de la anunţarea rezultatelor susținerii 

tezei de licență / master şi se înregistrează de către secretarul Comisiei de licenţă în Registrul 

de evidenţă a proceselor-verbale.  

27. Contestaţiile vor fi examinate online, prin videoconferință, de către Comisia de evaluare a 

tezelor de licență/ master, în ziua imediat următoare de după expirarea termenului de depunere 

a contestaţiilor.  

28. În cazul contestării notei pentru teza de licență, Comisia pentru examenul de licenţă, după 

reexaminarea tezei de licenţă, decide schimbarea sau nu a notei prin creşterea sau prin 

micşorarea acesteia. Decizia Comisiei rămâne definitivă. 

29. În cazul tezelor de master, studenții au dreptul să conteste rezultatele evaluării exclusiv cu 

privire la procedură.  

 

 

 

 


