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Nr. 3058 / 13.12.2018  

 

DECIZIE 
privind stimularea evaluării online a prestației didactice de către studenți în 

semestrul 1 al anului universitar 2018-2019 
  
 

(1) În vederea stimulării evaluării online a prestației didactice de către studenți în semestrul 1 al anului 
universitar 2018-2019 va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții 
înmatriculați la programele de studii ale FSEGA care dovedesc că au completat toate formularele de 
evaluare a prestației didactice aferente semestrului, prin intermediul platformei Academic Info, în 
termenele menționate mai jos:  

• studenți la forma de învățământ cu frecvență: 10 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019; 

• studenți la forma de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă: 7 – 20 ianuarie 2019. 
 
(2) Se vor acorda, prin tragere la sorți, din partea Iulius Mall Cluj-Napoca, următoarele premii: 

• un voucher în valoare de 600 lei care poate fi utilizat la Wonderland Cluj Resort, în zilele de 
weekend, până în 31.03.2019; 

• 3 vouchere în valoare de câte 300 lei care pot fi utilizate în magazinul Il Passo din Iulius Mall 
Cluj-Napoca, având termen de valabilitate 3 luni din data emiterii; 

• 10 vouchere în valoare de câte 100 lei care pot fi utilizate în magazinul Melkior din Iulius Mall 
Cluj-Napoca, având termen de valabilitate 3 luni din data emiterii. 

 
(3) De asemenea, se vor acorda, fără tragere la sorți, din partea Iulius Mall Cluj-Napoca, până la 1000 

de vouchere în valoare de câte 10 lei care pot fi utilizate în gelateria Bonta din Iulius Mall Cluj-Napoca, 
timp de o lună după data emiterii, în zilele de luni, marți, miercuri și joi. Aceste vouchere vor fi acordate, 
pe principiul ”primul sosit, primul servit”, primilor până la 1000 de studenți care completează toate 
formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului, prin intermediul platformei 
Academic Info, și se înscriu pentru participarea la tombolă, conform punctului (4). 
 

(4) Pentru a putea participa la tombolă,  studenții trebuie ca cel târziu până în data de 20 ianuarie 
2019 să accese, pe bază de număr matricol și CNP,  linkul https://econ.ubbcluj.ro/sis/tombola.php și să 
încarce o captură de ecran (print screen) din AcademicInfo din care să reiasă că au completat toate 
formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului 1 al anului universitar 2018-2019 
(după exemplul prezentat în Anexa prezentei decizii).  

 
(5) Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul website-ului https://www.random.org/, iar lista 

câștigătorilor, însoțită de dovada derulării corecte a tragerii la sorți, va fi afișată (utilizând ca elemente de 
identificare specializarea, anul și numărul matricol), prin intermediul website-ului FSEGA cel târziu în 
data de 25 ianuarie 2019.  

 
(6) Studenții debitori în data tragerii la sorți nu vor putea participa la tombolă. 

 
(7) Câștigătorii tombolei vor putea să-și ridice premiile menționate la punctul (2) de la Decanatul FSEGA, 

sala 103, în perioada 28 ianuarie 2019 - 8 februarie 2019, pe baza carnetului de student (zilnic, de 
luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 12:00). 

 
(8) Cele până la 1000 de vouchere menționate la punctul (3) vor putea fi ridicate, până la epuizarea acestora, 

de la Decanatul FSEGA, sala 103, în perioada 17 - 19 decembrie 2018, respectiv 7 - 25 ianuarie 
2019, de către studenții îndreptățiți să o facă, pe baza carnetului de student (zilnic, de luni până vineri, 
în intervalul orar 9:00 – 12:00). 

  
Decan 

 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață 

https://econ.ubbcluj.ro/sis/tombola.php
https://www.random.org/
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Anexă 

 

Exemplu de captură de ecran (print screen) din AcademicInfo din care reiese că un student a completat toate 

formularele de evaluare a prestației didactice aferente unui semestru și unui an universitar oarecare 

  

 


