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de hotdrdre a Senatului lJniversitdtii din Oradea
1. Motivatie:

a. Conform LEN, art. 222, al.in; (2): ,,in invdtimdntul universitar de stat gratuit se pot
percepe taxe pentru: depdgirea durateri de gcolarizare prevdzute de lege, admiteri,
inmatriculdri, reinmatriculSri, repetarea examenelor^ gi a altor forme de veiificare, care
depdgesc prevederile planului de invdtimdnt." iri planul de invildmAnt nu' sunt
previzute mai multe examindri la o disciplihd.
b. Conform regulamentuh.ri ECTS:

o

intr-un an universitar, pentru fiecare semestru existd 3 sesiuni: una de examene (de
la sfArgitul semestrului) gi doud de restante (una dupd cea de examene Ei una in
toamni);
un examen nu poate fi dat de douS clri in aceeagi sesiune;
un examen poate lfi dat de doui ori, o datd in sesiunea de examene, iar a doua oari
in sesiunea de restante de la sfArgitul semestrului SAU in cea din toamnd.
c. Conform structurii anului universitai sesiunea de restante din toamnd are doud
sdptdmAni pentru toli anii de studii cu exceptia anilor terminali, pentru care este
prevdzutd o singurd sdptdmAni.
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2. Propunere de hotdrAre:
Conform celor de mai suts, senatul aprobd posibilitatea de refacere a examenului, cu plata
unei taxe egale cu taxa de refacere a disciplinei re spective, care se aplicd astfel:
la sfArgitul sesiunii de examene se completeazd in catalog linia ,,1", cu nota ob{inutd
sau mentiunea,,absr3nt";
la sfArgitul sesiunii de restanle de la rsf6rgitul semestrului se completeazd in catalog
linia ,,11" cu nota oblinutd sau mentiunea ,,absent" (rubrica ll rdmdne necompletatpentru studen{ii care au promovat examenul in sesiunea l, cu exceplia celor care sau prezentat la exanren pentru mdrirea notei gi au oblinut o notd mai mare);
in sesiunea de toamnd restantele la toate disciplinele se program eazdin c6te o zi din
prima siptdmAni $l din a doua sdptirnAni, cu exceplia anului terminal, iar in
catalog
se completeazi linia ,,lll" astfel:
in prima sdptdnrdni numai cu nota obtinutd (in cazul in care studentul nu s-a
prezenta nu se trece ,,absent',);
in a doua siptdrndni cu nota obtinutd sau menliunea ,,absent" (rubrica lll rimAne
necompletati pentru studenlii .rte,
promovai examenul in sesiunea I sau ll, cu
"uexamen pentru mdrirea notei gi au qblinut o
exc_eplia celor care s-au prezentat la
notd mai mare);
pentru anii terminali se organizeazd rc sesiune de restante in sdptim6na de dupi
sesiunea de restanle din vard gi o siptimAnd in toamnd, cL regulile de completare a
catalogului.
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Daci un stude-nt nu a promovat examenul in sesiune, mai are posibilitatea de a da
examenul o singurd dati fdrd taxd, atunci cAnd se prezinti prima dati la restanti.
Daci studentul s-a prezentat o dati la resitanld gi nu a promovat, urmdtoare prezentare
este refacerea examenului, cu tiaxd, conform pre:zent'ei hotdrari' a senatului, indiferent rlacd in
sesiunea de examene a fost prezent sau nu. Deoarece taxa de refacere a examenului
este egald
cu cea de refacere a disciplinei, dacd aceasta a fost achitatd in prima sdptimdnd din
toamnd ("sau
in sdptimdnd de dupd cea de restanle din vard, pentru aniiterminali) gi siudentul
s-a prezentaidar
nu a promovat, se mai poate prerzenta in_ a doua rsiptdmdni din toimnd (sau prima pentru
anii
terminali) fdrd a mai pldti incd o taxd de refacere a examenului.
In cazul in care linia ,,lll" este completatd gi studentul promoveazd examenul irr ultima
sdptdmAnd de restante din acel an, nota de trecere obtinutd se va trece cu
rogu in linia ,,RD 1,,
daci nu aceasta rdmAne necompletatd (nu se trece ,,absent" sau o notd mai micd de S).
Aceastd hotirAre intrd in vigoare la data
sau abrogarea ei de cdtre Senatul Universitdtii din
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