Refacere disciplină PC (an universitar 2020-2021)
Toţi studenţii care doresc să refacă disciplina Programarea Calculatoarelor în acest an universitar
şi, implicit, să aibă dreptul de a susţine examen, au obligaţia de a se înscrie în evidenţa cadrelor
didactice, parcurgând etapele descrise în cea de-a doua secţiune a acestui material.

Modalităţi de refacere a disciplinei:
- Studenţii care au obţinut 25 de puncte sau mai mult de 25 de puncte pentru activitatea de
laborator anterioară (adică >50% din punctajul pentru activitatea din timpul semestrului) îşi pot
păstra punctajul, adică se pot prezenta direct la examenul din sesiune. Dacă, însă, doresc să
obţină un punctaj mai mare, pot opta pentru refacerea activităţii de laborator, cerând explicit
acest lucru în formularul de înscriere.
- Studenţii care nu au obţinut cel puţin 25 de puncte pentru activitatea de laborator anterioară
(adică cel puţin 50% din punctajul pentru activitatea din timpul semestrului) au obligaţia de a
reface această activitate, în condiţiile stabilite pentru anul universitar 2020-2021.
- Informaţiile despre data, ora şi locul de susţinere a lucrărilor de verificare a cunoștințelor pe
baza cărora se va acorda punctajul pentru activitatea de laborator vor fi comunicate din timp de
către cadrele didactice la curs şi la laborator şi vor fi afişate pe site-ul de cursuri al facultăţii
(Moodle) în secţiunea corespunzătoare cursului de Programarea Calculatoarelor. Studenţii au
obligaţia de a cunoaşte aceste informaţii.

Etape obligatorii pentru luarea în evidenţă:
1. Înscriere, până pe data de 17 octombrie 2020, folosind acest formular. Pentru cazurile de
excepție, cu înmatriculare întârziată, înscrierea se poate face până pe data de 1 noiembrie
2020, cu diminuarea corespunzătoare a punctajului, folosind același formular.
2. Prezentarea la activităţile de laborator, începând cu data de 5 octombrie 2020 (sau din
momentul înscrierii), în ziua și intervalul orar alese prin completarea formularului.
3. Achitarea taxei de refacere a disciplinei la începutul semestrului I (conform Regulamentului
UPB - „la începutul semestrului din care aceasta face parte”);
Parcurgerea tuturor celor trei etape condiţionează buna desfăşurare a activităţii şi obţinerea
dreptului de participare la examen. Nerespectarea cerinţelor duce la imposibilitatea prezentării la
verificările finale şi, implicit, la nepromovarea disciplinei.

Confirmarea luării în evidenţă:
- a studenţilor cărora li se păstrează punctajul obţinut din activitatea de laborator poate fi
accesată aici.
- a studenţilor care refac şi activitatea de laborator poate fi accesată aici.

