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Nr. 2101 / 02.12.2020  

 

DECIZIE 

privind programarea examenelor și colocviilor în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 

 

Pentru optimizarea procesului de programare a examenelor și colocviilor în cadrul sesiunilor de examene și presesiunii aferente 

semestrului 1 al anului universitar 2020-2021, la nivelul facultății noastre se vor avea în vedere următoarele precizări: 
 

(1) Se va utiliza sistemul informatic al facultății (intitulat generic Programare Examene) pentru programarea examenelor 

și colocviilor, pentru toate sesiunile de examene (normală și de restanțe) respectiv pentru presesiune. Acesta conține o serie 

de module specifice, inclusiv condiționări, 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 studenții facultății și reprezentanții acestora (în FSEGA SIS), iar rapoartele generate de aplicație vor 

fi utilizate pentru comunicarea și desfășurarea întregii activități aferente susținerii examenelor și colocviilor.  
 

(3) În cazul disciplinelor pentru care cadrele didactice nu vor introduce date calendaristice în sistemul informatic 

Programare examene în intervalele fixate în calendar (Anexa 2), reprezentanții studenților vor alege oricare două date de 

examen (precum și de colocviu la ID/IFR) pentru sesiunea normală respectiv oricare dată pentru colocviile din presesiune 

(doar la IF) și o dată de examen/colocviu pentru sesiunea de restanțe. Dacă reprezentanții studenților nu vor alege aceste 

date de examen/colocvii, decanatul va interveni pentru remedierea situației. În toate aceste cazuri, cadrele didactice se vor 

conforma datelor alese de către reprezentanții studenților respectiv de către Decanat. 
 

(4) În cazul disciplinelor pentru care reprezentanții studenților nu vor alege date de examen/colocviu (din cele propuse de cadrele 

didactice) în sistemul informatic Programare examene în intervalul fixat în calendar (Anexa 2), Decanatul va interveni pentru 

remedierea situației.   
 

(5) Pentru seriile de studenți din anul 1 și 2 (linia română, maghiară și engleză) reprezentanții studenților 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. 
 

(6) Studenții care la o disciplină 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 alocați 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. 
 

(7) În situația în care datele de examen/colocviu 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/colocviu în parte sau în cazul 

nerespectării restricțiilor menționate în Anexa 1 a prezentei decizii, Decanatul va interveni pentru remedierea situației. 
 

(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, 19:00-20:00. 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. Mustață 

Decan  
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Anexa 1 
 

Sistemul informatic: Programare Examene 
 

Modul 1 – Secretariat (1):  
 

Acest modul permite asocierea disciplinelor cu diferite specializări și cadrele didactice; permite marcarea reprezentanților 
studenților, pentru fiecare program de studii, nivel licență și masterat. 
 

Modul 2 – Cadre didactice:   
 

Acest modul permite fiecărui cadru didactic alegerea datelor de examen/colocviu pentru disciplinele la care a fost 
asignat. Accesul la acest modul se va realiza prin intermediul sistemului FSEGA Online. 
 

Pentru fiecare disciplină, cadrul didactic are posibilitatea de a alege în funcție de forma de învățământ (IF sau ID/IFR) și forma de 
evaluare (examen sau colocviu) 4 date distincte  de examen (precum și de colocviu la ID/IFR) în sesiunea normală de 
examene sau o dată de colocviu (doar la IF) în presesiune, respectiv o dată de examen/colocviu în sesiunea de restanțe. 
 

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

Se va avea în vedere faptul că pentru disciplinele de la ID/IFR pentru care datele de examen/colocviu aferente sesiunii normale vor fi alese 
în afara zilelor de  sâmbătă și/sau duminică, intervalele de desfășurare stabilite de către secretariat  vor fi 16-18 sau 18-20. 
 

Pentru a nu îngrădi în mod excesiv posibilitățile studenților de alegere a datelor de examen, 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 funcție de data și ora salvării datelor de examen de către 
cadrele didactice (pe principiul primul sosit, primul servit).  
 

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

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

În cadrul sesiunii de restanțe, pentru a evita supraîncărcarea studenților, 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 funcție de data și ora salvării datelor de examen de către cadrele didactice (pe 
principiul primul sosit, primul servit).  
 

Pentru fiecare disciplină pentru care durata estimată a examenului/colocviului depășește 2 ore 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).  
 

Orele de desfășurare a  examenelor vor fi stabilite de către secretariatul facultății.  
 

În situația în care datele de examen/colocviu 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/colocviu în parte sau în cazul 
nerespectării aspectelor din prezenta decizie, Decanatul va interveni pentru remedierea situației.    
 

Modul 3 – Reprezentanți studenți:  
 

Acest modul permite alegerea datelor de examen (și colocviu la IF/IFR), la disciplinele de la specializarea și anul la care este reprezentant. 
Fiecare reprezentant al studenților va alege pentru sesiunea normală 2 date de examen pentru fiecare disciplină în parte, din cele 4 
date propuse de cadrul didactic, ca urmare a consultării colegilor pe care îi reprezintă.  
 

Pentru seriile de studenți din anul 1 și 2 (linia română, maghiară și engleză) reprezentanții studenților 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. 
 

În situația în care un cadru didactic nu a propus date de examen/colocviu în intervalul fixat în calendar, reprezentantul studenților va 
alege oricare 2 date de examen (precum și de colocviu la ID/IFR) pentru sesiunea normală respectiv o dată de colocviu 
(doar la IF) în presesiune și o dată de examen pentru sesiunea de restanțe. 
 

Modul 4 – Studenți:  
 

Acest modul permite înscrierea la una dintre cele două date de examen (precum și de colocviu la ID/IFR), la disciplinele de la 
programul de studii la care este student, pentru fiecare sesiune în parte.  
 

Studenții care nu se înscriu la examene (precum și la colocvii la ID/IFR) în perioada menționată vor fi alocați din oficiu la una din cele 
două date de examen pentru disciplina în cauză. 
 

Modul 5 – Secretariat (2):  
 

Acest modul permite introducerea pentru fiecare disciplină a orelor de desfășurare a examenelor pentru toate sesiunile de examene 
((normală și de restanțe) respectiv pentru presesiune aferente semestrului 1 a anului universitar 2020-2021. 
 

Modul 6 – Raportare:   
 

Acest modul oferă o imagine de ansamblu asupra programării pe intervale orare a desfășurării examenelor și colocviilor, respectiv 
a studenților înscriși la fiecare dată de examen (precum și de colocviu la ID/IFR). De asemenea, prin intermediul aplicației se va 
genera programarea examenelor în cadrul fiecărei sesiuni de examene.   
 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață 

Decan 
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Anexa 2  

 

Calendarul programării examenelor în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021  

 

Interval de timp Modul activ Descriere activitate 

   
23 - 30 noiembrie 2020 Modul 1 – Secretariat (1) Asociere cadre didactice – discipline – 

specializări și marcare reprezentanți 

studenți 

03 - 07 decembrie 2020 
 

Modul 2 – Cadre didactice Alegere date de examen/colocviu (4 date de 

examen precum și 4 date de colocviu la ID/IFR 

în sesiunea normală, o dată de colocviu la IF în 

presesiune respectiv o dată de examen/colocviu 

în sesiunea de restanțe) 

09 - 13 decembrie 2020 Modul 3 – Reprezentanți studenți  Alegere 2 date de examen precum și de colocviu 

la ID/IFR din cele propuse de cadrele didactice 

respectiv stabilire 2 date de examene precum și 

de colocviu la ID/IFR în sesiunea normală, o 

dată de colocviu (doar la IF) în presesiune și o 

dată de examen/colocviu în sesiunea de 

restanțe pentru disciplinele pentru care cadrul 

didactic nu a propus date de examen/colocviu 

14 - 20 decembrie 2020 Modul 4 – Studenți  Înscriere pentru datele de examen (precum și 

de colocviu la ID/IFR) din sesiunea normală 

21 - 23 decembrie 2020 
 

Modul 4 – Studenți (2) Înscriere din oficiu pentru datele de examen 

(precum și de colocviu la ID/IFR) a studenților 

care nu se înscriu la examene (precum și la 

colocvii la ID/IFR) în perioada fixată în 

calendar 

04 - 08 ianuarie 2021 Modul 5 – Secretariat (2) Introducere ore de examen/colocviu  

09 - 21 februarie 2021 Modul 6 – Raportare  Publicare/actualizare programare 

examene/colocvii  

 

 
  
 
Conf.univ.dr. Răzvan V Mustață 

Decan 

 

 


