DISPOZI IE
Nr. 02/cn-18

30 aprilie 2020

Cu privire la desfășurarea evaluării finale (examen de curs)
la distan ă în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III
În conformitate cu ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 366 din
20.03.2020 „Cu privire la organizarea activităților didactice în instituțiile de învățământ
superior” și a Planului de învățământ pentru studii superioare de doctorat, ciclul III, DISPUN:
1. Sesiunea de examene pentru doctoranzii anului I de studii superioare de doctorat se va
desfă ura în perioada 20.05. - 27.05.20.
2. Evaluarea finală (examen de curs) se va organiza și desfășură, conform Programului
evaluărilor anuale pentru anul universitar 2019-2020, în regim on-line, utilizând TICurile testate de titularii de curs.
3. Titularii de curs :
a) vor organiza evaluarile finale a studen ilor – doctoranzi în termenii stabili i de
Programul respectiv;
b) vor stabili forma de evaluare a studen ilor- doctoranzi (test, referat, raport,
proiect, etc.);
c) vor prezenta Secției doctorat în termenele stabilite de reglementările de bază:
 borderourile completate i semnate de titularii de curs, însoțite de un raport
privind forma de organizare a examenului i materialele doviditoare a evaluărilor;
 dovada evaluarilor realizate stocate într-o mapă vor fi expediate Secției doctorat (d.
Claudia Oltu) la adresa: claudiaoltu@gmail.com
4. Secția doctorat (sef Secție Claudia Oltu):
a) va distibui titularilor de curs borderourile actualizate în termeni rezonabili;
b) va distribui prezenta Dispoziție Școlilor doctorale;
c) va coordona i monitoriza desfă urarea sesiunii;
d) in termen de zece zile, dupa inchierea sesiunii, va elabora si prezenta dnei primprorector dr. Liliana Rotaru raportul privind totalurile evaluarilor finale a
doctoranzilor an. I de studii.
5. Directorii Școlilor doctorale:
a) vor aduce la cunoștința titularilor de curs prevederile prezentei Dispoziții;
b) vor examina rezultatele sesiunii la sedinta Consiliului Școlii doctorale;
6. Controlul asupra executării prezentei Dispoziții mi-l asum.

Prim-prorector

Liliana ROTARU
dr., conf. univ.

