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DECIZIE 
privind programarea examenelor și colocviilor în semestrul 1 al anului universitar 2021-2022 

 
 
În vederea optimizării la nivelul facultăţii noastre a procesului de programare a examenelor și colocviilor în 
cadrul sesiunilor de examene și presesiunii aferente semestrului 1 al anului universitar 2021-2022,  
 
în conformitate cu art. 213, alin. 9 al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 și art. 70, alin. 3, respectiv art. 74, 
alin. 1 ale Cartei UBB, 
 

Decanul facultății adoptă prezenta decizie: 
 
 

(1) Se va utiliza sistemul informatic al facultăţii (intitulat generic Programare Examene) pentru 
programarea examenelor, pentru toate sesiunile de examene (normală și de restanţe), respectiv pentru 
presesiune. Acesta conţine o serie de module specifice, inclusiv condiţionări, prezentate în Anexa 1 a 
prezentei decizii și va putea fi accesat conform calendarului de organizare a programării examenelor 
și colocviilor comunicat în Anexa 2 a prezentei decizii. 

 

(2) Utilizarea sistemului informatic Programare examene se va face atât de către secretariat și cadrele 
didactice (în FSEGA Online), cât și de către studenţii facultăţii și reprezentanţii acestora (în FSEGA 
SIS), iar rapoartele generate de aplicaţie vor fi utilizate pentru comunicarea și desfășurarea întregii 
activităţi aferente susţinerii examenelor și colocviilor.  

 

(3) În cazul disciplinelor pentru care cadrele didactice nu vor introduce date calendaristice (și, după caz, 
intervale orare) în sistemul informatic Programare examene în intervalele fixate în calendar (Anexa 
2), reprezentanţii studenţilor vor alege oricare două date de examen (precum și de colocviu la ID/IFR) 
pentru sesiunea normală respectiv oricare dată și interval orar pentru colocviile din presesiune (doar 
la IF) și o dată de examen/colocviu pentru sesiunea de restanţe. În aceste cazuri, cadrele didactice se 
vor conforma datelor alese de către reprezentanţii studenţilor/Decanat. 

 

(4) În cazul disciplinelor pentru care reprezentanţii studenţilor nu vor alege în sistemul informatic Programare 
examene date de examen/colocviu (din cele propuse de cadrele didactice sau, în lipsa acestora, în conformitate 
cu par. (3)) în intervalul fixat în calendar (Anexa 2), Decanatul va interveni pentru remedierea situaţiei. 

 

(5) Pentru seriile de studenți din anul 1 și 2 (linia română, maghiară și engleză) reprezentanţii 
studenţilor pentru specializările care compun o serie, se vor consulta între ei pentru a alege date de 
examen comune pentru aceeași disciplină (în vederea eficientizării programării examenelor). În cazul 
în care la nivelul unei serii nu vor fi alese date de examen comune pentru aceeași disciplină, Decanatul 
va interveni pentru remedierea situaţiei. 

 

(6) Studenţii care nu se vor înscrie la una dintre cele două date de examen (precum și de colocviu la 
ID/IFR) în sistemul informatic Programare examene în intervalul fixat în calendar (Anexa 2), vor fi 
alocaţi din oficiu la una dintre cele două date de examen/colocviu (la ID/IFR) din sesiunea normală, 
putând participa la examen doar la data respectivă. 

 

DECAN 
 

Nr. 2495 
Cluj Napoca, la 16 Noiembrie 2021 

 
 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
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(7) În situaţia în care datele de examen/colocviu propuse de către cadrele didactice la nivelul unui 
program și an de studii nu oferă posibilitatea studenţilor de a alege date calendaristice distincte pentru 
fiecare examen/colocviu în parte sau în cazul nerespectării restricţiilor menţionate în Anexa 1 a 
prezentei decizii, Decanatul va interveni pentru remedierea situaţiei. 

 

(8) Intervalele orare standard de desfășurare a examenelor la IF și ID/IFR și colocviilor la 
ID/IFR sunt: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20. Intervalele orare standard de 
desfășurare a colocviilor la IF sunt: 8:00-9:30, 9:40-11:10, 11:20-12:50, 14:00-15:30, 
15:40-17:10, 17:20-18:50, 19:00-20:30. Pentru fiecare disciplină pentru care durata estimată a 
examenului/colocviului depășește 2 ore (cât reprezintă intervalul standard) sau modul de evaluare 
este examen oral/examen practic, cadrul didactic titular va comunica acest(e) aspect(e) prin email 
secretariatului (ibolya.tudose@econ.ubbcluj.ro). 

 
 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă 
Decan  
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Anexa 1 
 

Sistemul informatic: Programare Examene 
 

Modul 1 – Secretariat (1):  
 

Acest modul permite secretariatului asocierea disciplinelor cu diferite specializări și cadrele didactice; permite 
marcarea reprezentanţilor studenţilor, pentru fiecare program de studii, nivel licenţă și masterat. 
 
 
Modul 2 – Cadre didactice:   
 

Acest modul permite fiecărui cadru didactic alegerea datelor (și, după caz, a intervalelor orare) de 
examen/colocviu pentru disciplinele la care a fost asignat de către secretariat. Accesul la acest modul se va 
realiza prin intermediul sistemului FSEGA Online. 
 

Pentru fiecare disciplină cadrul didactic are posibilitatea de a alege în funcţie de forma de învăţământ (IF sau 
ID/IFR) și forma de evaluare (examen sau colocviu):  
ü 4 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală, 
ü 4 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală,  
ü o dată și un interval orar de colocviu doar la IF în presesiune și  
ü o dată de examen/colocviu la IF și ID/IFR în sesiunea de restanțe. 
  

Între două date calendaristice alese de fiecare cadru didactic pentru o disciplină vor exista cel puțin două zile 
calendaristice distincte.  
 

Pentru programele de studiu de la ID/IFR se va asigura cel puțin o dată calendaristică în zilele de sâmbătă 
și/sau duminică. 
 

Pentru a nu îngrădi în mod excesiv posibilităţile studenţilor de alegere a datelor de examen, respectiv pentru 
a evita supraîncărcarea studenţilor, atât în cadrul sesiunii normale, cât și în cadrul sesiunii de restanțe la 
nivel de program și an de studiu pot fi propuse examene pentru aceeași zi la cel mult 3 discipline 
obligatorii și 3 discipline opționale sau de comunicare/limbă modernă în afaceri, prioritatea 
acordându-se în funcţie de data și ora salvării datelor de examen/colocviu de către cadrele didactice (pe 
principiul primul sosit, primul servit).  
 

În cadrul sesiunii de restanțe, cadrele didactice vor verifica datele propuse pentru celelalte 
discipline aferente unui program de studii, pentru a evita încărcarea studenţilor cu mai mult de 3 examene 
într-o zi calendaristică.    
 

În cadrul presesiunii, cadrele didactice vor verifica datele propuse pentru celelalte colocvii aferente 
unui program de studii la IF, pentru a evita încărcarea studenţilor cu mai mult de 1 colocviu într-o zi calendaristică.    
 

Se recomandă cadrelor didactice ca, în situaţia în care pentru o disciplină ultima dată de examen din 
sesiunea normală este apropiată de finalul acestei sesiuni, data examenului din sesiunea de restanțe 
aferent respectivei discipline să nu fie fixată la începutul sesiunii de restanță pentru a exista astfel un timp 
suficient de informare a studenţilor cu privire la nota obţinută în sesiunea normală și de asemenea pentru a 
exista un timp rezonabil de pregătire a studenţilor pentru examenul respectiv din sesiunea de restanță. 
 

Pentru fiecare disciplină pentru care durata estimată a examenului depășește 2 ore sau forma de 
evaluare este examen oral/examen practic, cadrul didactic titular va comunica acest(e) aspect(e) prin email 
secretariatului (ibolya.tudose@econ.ubbcluj.ro), solicitând un interval de examinare mai larg.  
 

Intervalele orare de desfășurare a examenelor/colocviilor vor fi stabilite de către secretariatul 
facultății, exceptând colocviile (doar la IF) pentru care intervalele orare de desfășurare vor fi stabilite 
direct de către cadrele didactice. 
 

În situația în care datele de examen propuse de către cadrele didactice la nivelul unui program și an de studii 
nu oferă posibilitatea studenților de a alege date calendaristice distincte pentru fiecare examen în parte sau 
în cazul nerespectării aspectelor din prezenta decizie, Decanatul va interveni pentru remedierea situației.    
 
 
Modul 3 – Reprezentanți studenți:  
 

Acest modul permite fiecărui reprezentant al studenţilor alegerea datelor de examen la IF și ID/IFR  (și colocviu la 
IF/IFR), la disciplinele de la specializarea și anul la care este reprezentant.  
 

Pentru toate disciplinele pentru care cadrele didactice au propus 4 date de examen/colocviu, din datele propuse de 
cadrele didactice fiecare reprezentant al studenţilor are posibilitatea de a alege: 
ü 2 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală și 
ü 2 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală.  
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Pentru disciplinele pentru care cadrele didactice nu au propus date de examen/colocviu, fiecare reprezentant al 
studenţilor are posibilitatea de a stabili: 
ü 2 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală, 
ü 2 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală,  
ü o dată și un interval orar de colocviu doar la IF în presesiune și  
ü o dată de examen/colocviu la IF și ID/IFR în sesiunea de restanțe. 
 

Pentru seriile de studenți din anul 1 și 2 (linia română, maghiară și engleză) reprezentanţii studenţilor pentru 
specializările care compun o serie, se vor consulta între ei pentru a alege date de examen comune pentru 
aceeași disciplină (în vederea eficientizării programării examenelor). În cazul în care la nivelul unei serii nu vor 
fi alese date de examen comune pentru aceeași disciplină, Decanatul va interveni pentru remedierea situației. 
 
Modul 4 – Studenți:  
 

Acest modul permite fiecărui student înscrierea la una dintre cele două date de examen la IF și ID/IFR 
(precum și de colocviu la ID/IFR) din sesiunea normală, la disciplinele menţionate în contractul individual 
de studii (mai puţin la disciplinele la IF care au ca formă de evaluare colocviul).  
 

Pentru următoarele discipline/situaţii un student nu trebuie să se înscrie la examen: 
ü colocviile la IF în presesiune, unde cadrele didactice stabilesc data și intervalul orar, 
ü examenele/colocviile la IF și ID/IFR din sesiunea de restanță. 
 

Studenţii care nu se înscriu la una dintre cele două date de examen la IF și ID/IFR (precum și de colocviu la 
ID/IFR) din sesiunea normală în perioada fixată în calendar sunt înscriși din oficiu de către secretariat la una din 
cele două date de examen/colocviu pentru disciplina în cauză. 
 
Modul 5 – Secretariat (2):  
 

Acest modul permite secretariatului introducerea pentru fiecare disciplină a intervalelor orare de desfășurare a 
examenelor/colocviilor la IF și ID/IFR pentru toate sesiunile de examene (normală și de restanţe) aferente semestrului 
1 al anului universitar 2021-2022.  
 
Modul 6 – Raportare:   
 

Acest modul oferă o imagine de ansamblu asupra programării pe date calendaristice și intervale orare a 
desfășurării examenelor și colocviilor, respectiv a studenţilor înscriși în sesiunea normală la fiecare examen 
(precum și colocviu la ID/IFR). De asemenea, prin intermediul aplicaţiei se va genera și actualiza programarea 
examenelor în cadrul fiecărei sesiuni de examene.   
 
 
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă 
Decan 
  



 
Universitatea Babeș-Bolyai | Facultatea de Știinţe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Teodor Mihali 58-60 | Cluj-Napoca, RO 400591 | T: 0264.418.652 | www.econ.ubbcluj.ro 
fb.com/FSEGA | twitter.com/ubbfsega | linkedin.com/company/ubb-fsega 

 
Pagina 5 din 5 

Anexa 2  
 
Calendarul programării examenelor/colocviilor în semestrul 1 al anului universitar 2021-2022  
 

Interval de timp Modul activ Descriere activitate 
   
09 noiembrie 2021 - 
16 noiembrie 2021 

Modul 1 – 
Secretariat (1) 

Pentru toate disciplinele din planurile de învăţământ secretariatul 
realizează:  
ü asocierea cadre didactice – discipline – specializări și  
ü marcarea reprezentanţilor studenţilor.  

17 noiembrie 2021-  
23 noiembrie 2021 
 

Modul 2 – 
Cadre didactice 

Pentru toate disciplinele aferente tuturor anilor de studiu cadrele didactice 
aleg:  
ü 4 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală, 
ü 4 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală,  
ü o dată și un interval orar de colocviu doar la IF în presesiune și  
ü o dată de examen/colocviu la IF și ID/IFR în sesiunea de restanţe. 

24 noiembrie 2021 -  
29 noiembrie 2021 

Modul 3 – 
Reprezentanți 
studenți  

Pentru toate disciplinele pentru care cadrele didactice au propus date de 
examen/colocviu, din datele propuse de cadrele didactice reprezentanții 
studenților aleg: 
ü 2 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală și 
ü 2 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală.  
  

Pentru disciplinele pentru care cadrele didactice nu au propus date de 
examen/colocviu reprezentanții studenților stabilesc: 
ü 2 date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală, 
ü 2 date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală,  
ü o dată și un interval orar de colocviu doar la IF în presesiune și  
ü o dată de examen/colocviu la IF și ID/IFR în sesiunea de restanţe. 

02 decembrie 2021 -  
08 decembrie 2021 
 

Modul 4 – 
Studenți (1) 

Pentru fiecare disciplină menţionată în contractul individual de studii, mai 
puţin pentru disciplinele la IF care au ca formă de evaluare colocviul, studenții 
se înscriu:  
ü pentru una din cele două date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală 
și 

ü pentru una din cele două date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală. 
09 decembrie 2021 -  
17 decembrie 2021 
 

Modul 5 – 
Secretariat (2) 

Pentru toate disciplinele secretariatul introduce: 
ü intervale orare de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală, 
ü intervale orare de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală și 
ü intervale orare de examen/colocviu la IF și ID/IFR în sesiunea de restanţe. 

16 decembrie 2021 -  
17 decembrie 2021 
 

Modul 4 – 
Studenți (2) 

Pentru studenţii care nu se înscriu la examene (precum și la colocvii la ID/IFR) 
în perioada fixată în calendar secretariatul realizează înscrierea din oficiu: 
ü  pentru una din cele două date de examen la IF și ID/IFR în sesiunea normală 
și 

ü pentru una din cele două date de colocviu doar la ID/IFR în sesiunea normală. 
17 decembrie 2021-
20 februarie 2022 

Modul 6 – 
Raportare  

Pentru toate disciplinele secretariatul realizează: 
ü publicarea programării examenelor/colocviilor la IF și ID/IFR din sesiunea 

normală și de restanţe și  
ü actualizarea programării examenelor/colocviilor la IF și ID/IFR din sesiunea 

normală și de restanţe. 

 
 
Conf.univ.dr. Răzvan V Mustaţă 
Decan 


