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anul I forma de învățământ de master - 2020/2021 

 

a. Susținerea examenelor restante 

Studenții care au examene restante din sesiunea de iarnă și de vară, le pot susține în 

sesiunea de restanțe din perioada 26.07.-01.08.2021, fără taxă; în cazul nepromovării, examenele 

restante se pot susține în sesiunea de reexaminări (06.09.-12.09.2021) cu condiția achitării taxei de 

reexaminare (100 lei/examen). 

Ca urmare, studenții vor trimite cererile pentru susținerea examenelor restante în sesiunea 

de reexaminări la secretariatul facultății online. Plata taxelor pentru examenele susținute în 

această sesiune se pot achita online din contul UMS. 

b. Susținerea examenelor pentru mărirea notei 

În sesiunea de restanțe (26.07.-01.08.2021), studenții se pot prezenta la examen pentru 

mărirea notei la oricare disciplină promovată, care figurează în planul de învățământ al anului 

universitar curent. Studenții au dreptul să se prezinte la examenele de mărire a notei la anumite 

discipline doar dacă sunt integraliști, indiferent de nota de trecere obținută în sesiune. Studenții au 

dreptul să se prezinte într-o sesiune de restanțe la un număr de maxim 3 examene de mărire a 

notei, iar nota se modifică numai dacă este mai mare decât cea obținută anterior, după principiul 

“un examen promovat este definitiv promovat”. 

Și în acest caz, studenții vor trimite la secretariat online, cereri în care vor preciza 

disciplinele la care doresc să susțină examene pentru mărirea notei. 

Notele obținute de studenți la examenele de mărire a notei se iau în calcul pentru media 

de ierarhizare și redistribuire a studenților pe locurile finanțate de la bugetul de stat. 

c. Promovarea anilor de studii 

Se consideră că este integralist și a promovat anul de studii studentul care a realizat într-un 

an toate creditele, respectiv 60 sau, conform planului de învățământ, mai multe, acordate 

disciplinelor obligatorii și opționale. 

În cazul studenților neintegraliști, numărul minim de credite necesar în vederea promovării 

în anul universitar următor, obținute la disciplinele obligatorii și opționale, atât pentru programele 

de studii de licență cât și pentru programele de studii de master, este de 40; numărul maxim de 

credite restante nu poate fi mai mare de 20. 

Studenții care nu au îndeplinit prevederile contractului de studii și nu au acumulat numărul 

minim de credite (40) se pot reînscrie, la cerere, în același an de studii pe care îl vor repeta “cu 

taxă”, cu aprobarea Decanului facultății. Cererea de repetare se va depune la secretariatul 

facultății cu 15 zile înainte de începutul anului universitar (respectiv 15 septembrie) însoțită de 

chitanța de achitare a primei tranșe din taxa anuală de studii stabilită de Senatul USAMVB.  
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