
 
 

 
 

 

Modificări aduse la Regulamentul de activitate profesională a studenților, conform hotărârii CA, din 

data de 04.05.2020, aplicabile pe perioada suspendării activității didactice în regim față-în-față: 

 

Se modifică Art.47, astfel: 

(2) Toate evaluările se desfășoară prin intermediul Platformei Microsoft Teams@URA. 

(3) Modalitatea de susținere a evaluărilor (scris sau oral) se stabilește, pentru fiecare disciplină, de 

către cadrul didactic titular, inclusiv pe baza consultării cu studenții și se comunică acestora prin selectarea 

opțiunii specifice în platforma instituțională - paginamea.rau.ro. După stabilirea modalității de susținere 

a evaluării, desfășurarea testului/examenului va avea loc potrivit modalității selectate de către cadrul 

didactic titular. 

 

Se modifică Art. 52, astfel: 

(3)   La testul semestrial și la examen pot participa numai studenții care sunt conectați audio-video 

cu cadrele didactice și care prezintă la camera video carnetul de student cu fotografia atașată sau un act 

de identitate cu fotografie, înainte de începerea evaluării. Cadrele didactice vor transmite către 

secretariatul facultății, utilizând adresa de email aferentă respectivei facultăți, formularul intitulat ”Tabel 

nominal cu rezultatele obținute la testul semestrial”. 

Se introduce (4) Titularul de disciplină va realiza înregistrarea audio-video a evaluării prin 

intermediul Platformei Microsoft Teams@URA și va asigura supravegherea audio-video a studenților. 

 

Se modifică Art. 53, astfel: 

Titularul de disciplină va consemna notele in catalogul electronic prin intermediul Platformei 

instituționale ORASYS, numai în ziua programată pentru evaluare sau, după caz, în maxim 48  de ore de la 

susținerea acesteia, în cadrul sesiunii de examene. Consemnarea notelor în catalogul olograf se va face 

cel târziu pană la finele sesiunii de examene. 

 

Se modifică Art.58, astfel:  

(2)  La examinarea orală, prin intermediul Platformei Microsoft Teams@URA, pot asista toți 

studenții aparținând respectivei formațiuni de studiu, însă vor fi prezenți simultan minim 4 studenți, 

conectați audio-video cu cadrele didactice. În situații determinate,  când din diverse motive temeinic 
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justificate,  numărul total al studenților prezenți la evaluare este mai mic de 4, evaluarea se va putea 

derula și cu un număr mai mic de studenți; cadrele didactice au obligația notificării în scris, prin 

intermediul adresei instituționale de e-mail, a conducerii facultății/facultăților cu privire la situația 

constatată, înainte de începerea procesului de evaluare a studenților. 

(3)  În vederea asigurării calității procesului de evaluare, precum și din motive temeinic justificate, 

au acces la evaluările desfășurate prin intermediul Platformei  Microsoft Teams@URA, Rectorul, 

prorectorii responsabili cu învățământul, managementul calității, decanul (-ii) și prodecanul (-ii) facultății(-

lor) respective, precum și directorul departamentului de specialitate. 

(4) Accesul la orice fel de modalitate de evaluare prin intermediul Platformei Microsoft 

Teams@URA se face prin prezentarea carnetului de student, cu fotografia atașată sau a unui alt act de 

identitate cu fotografie (buletin, carte de identitate, pașaport). 

(5)   Este interzisă, pe întreaga durată a evaluării, utilizarea manualelor, suporturilor de curs, altor 

materiale didactice, aparaturii electronice sau a telefoanelor mobile, cu excepția situației în care cadrul 

didactic titular permite utilizarea unora dintre acestea. Totodată este interzisă orice formă de ajutor 

venită din partea unui terț sau comunicarea cu acesta, în vederea rezolvării subiectelor de examen. 

 

Se modifică Art. 59, astfel: 

(1) Titularul de disciplină primește de la secretara de an, prin intermediul adresei instituționale de 

email, o listă nominală (de prezență) cu studenții programați să susțină evaluarea la data respectivă. Lista 

nominală va cuprinde, în antet: facultatea, specializarea/programul de studii, anul de studii, grupa, 

disciplina și titularul de disciplină. 

(3)  Studenții au obligația de a fi conectați audio-video cu cadrele didactice, prin intermediul 

Platformei Microsoft Teams@URA, în vederea desfășurării evaluărilor și de a prezenta cadrului didactic 

evaluator carnetul de student cu fotografia atașată sau un act de identitate cu fotografie, prin intermediul 

camerei video la începutul evaluării sau ori de câte ori cadrul didactic solicită acest lucru. 

(4)  Refuzul studentului de a avea deschisă comunicarea audio-video cu cadrul didactic evaluator, 

prin intermediul camerei video si a microfonului, ori de câte ori îi este solicitat acest lucru de către cadrul 

didactic evaluator, precum și prezentarea carnetului de student cu fotografia atașată sau un act de 

identitate cu fotografie, conform procedurii menționate la art. 59, alin. 3, constituie abatere disciplinară 

și se sancționează cu excluderea de la evaluare și orice alte sancțiuni prevăzute de prezentul regulament. 

 



 
 

 
 

Se modifică Art. 60, astfel:  

(1)  La evaluarea prin probă orală, titularii de disciplină au obligația respectării integrale a 

prevederilor prezentului regulament în ceea ce privește: respectarea drepturilor studenților, formularea 

subiectelor, accesul pe Platforma Microsoft Teams@URA, disciplina, ținuta și comportamentul academic 

pe parcursul evaluării, obiectivitatea evaluării, notarea, circuitul și fluxul informațional cadru didactic - 

evaluator – secretariat, procedurile informaționale instituționale, consemnarea olografă și electronică a 

rezultatelor evaluării, respectarea instrucțiunilor furnizate prin intermediul  Ghidului de utilizare pentru 

activități didactice și de evaluare on-line, teste/examene orale  

(2)   Particularitățile evaluării prin probă orală prin intermediul Platformei Microsoft Teams@RAU 

constau în: 

o Obligativitatea prezenței în sesiunea de evaluare deschisă în cadrul Platformei Microsoft 

Teams@RAU, pe toată durata evaluării oricărui student, simultan, fără excepție, a cadrelor 

didactice desemnate și a minim 4 studenți evaluați sau care urmează a fi evaluați. Este 

interzisă evaluarea unui student doar în prezența cadrelor didactice (titularul de curs și 

persoana desemnată să participe la evaluare); 

o Evaluarea se realizează doar de către titularul de disciplină. Cel de-al doilea cadru didactic 

participant la evaluare nu are drept de notare; 

o Durata evaluării orale a unui student se va încadra într-un interval de 10-30 de minute, 

titularul de disciplină având obligația aplicării metodelor, tehnicilor și instrumentelor 

pedagogice specifice evaluării competențelor prin probă orală; 

o La începutul și/sau pe parcursul/la finalul evaluării cadrul didactic procedează la legitimarea 

studentului evaluat conform prevederilor art. 59, alin 3; 

o Rezultatele evaluării prin probă orală nu pot fi contestate, potrivit legii. 

 

Se modifică Art. 61, astfel: 

(1) Evaluarea cunoștințelor prin probă scrisă se realizează prin intermediul Platformei Microsoft 

Teams@URA, cu ajutorul Microsoft Forms (MS Forms), conform instrucțiunilor menționate în Ghidul de 

utilizare pentru activități didactice și de evaluare on-line, teste/examene scrise. 

(2) se suspendă aplicabilitatea 

(3) se suspendă aplicabilitatea 

 

Se modifică Art. 62, astfel:  



 
 

 
 

(1)    În condițiile în care, pe parcursul evaluării programate, se constată și se probează tentativa 

de promovare prin fraudă, se respectă următoarea procedură: 

(a) Titularul de disciplină prezent la evaluare anunță public, în cadrul sesiunii de evaluare 

derulate prin intermediul Platformei Microsoft Teams@URA, încetarea evaluării studentului 

în cauză și motivul și invită studentul să părăsească sesiunea de evaluare online; 

(b) Studentul are obligația de a părăsi sesiunea  de evaluare online. Refuzul studentului de a 

părăsi sesiunea de evaluare constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit 

reglementărilor interne, în condițiile legii; 

(c) După finalizarea evaluării programate, titularul de disciplină are obligația întocmirii unui 

referat, care urmează a fi înaintat Consiliului Facultății, cu propunere de sancționare a 

studentului în cauză, anexând materialul probant al faptei/declarațiile martorilor. Referatul 

va fi înregistrat la secretariatul facultății; 

(d) Titularul de disciplină consemnează în catalog nota ”1 (unu)-fraudă”, cu mențiunea ”conform 

referat nr. __ din data ____” și semnează olograf. În catalogul electronic și în formularul 

tipizat ”Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul semestrial”, se va înregistra nota 1 

(unu); 

(e) Consiliul Facultății va demara acțiunea de cercetare a faptei, conform prevederilor legale în 

vigoare. Analiza cazului în Consiliul Facultății, în prezența unui membru desemnat al Comisiei 

de Etică, precum și audierea studentului în culpă (cu excepția situației în care acesta refuză 

audierea – prin neprezentarea la convocare sau mențiune expresă a refuzului audierii) sunt 

obligatorii; 

(f) Consiliul Facultății decide sancțiunea ce se va aplica, în funcție de gravitatea faptei și de 

înregistrările din Registrul privind sancțiunile aplicate studenților; sancțiunea poate fi: 

avertisment scris, consemnat în Registrul privind sancțiunile aplicate studenților sau 

exmatriculare, pentru abateri repetate de la disciplina universitară. 

(g)  În măsura în care la finalizarea cercetării, se constată că studentul nu se face vinovat de 

fapta comisă, titularul de disciplină are obligația modificării notei, menționând în catalogul 

olograf ”corectat conform deciziei C.F. nr. ___ din data _____”. Corectura se realizează în 

aceeași zi și în catalogul electronic, numai cu aprobarea Rectorului Universității, pe baza 

referatului întocmit de cadrul didactic în cauză. Decizia Consiliului Facultății devine anexă la 

catalogul olograf. 

 



 
 

 
 

Se modifică Art. 63, astfel:  

(1) La evaluarea prin probă scrisă, răspunsurile furnizate de studenți se evaluează conform 

instrucțiunilor menționate în Ghidul de utilizare pentru activități didactice și de evaluare on-line, 

teste/examene scrise. Notele obținute se comunică studenților, după caz, fie prin înscrierea acestora în 

formularul ”Tabel nominal cu rezultatele obținute la testul semestrial” și postarea sa pe platforma 

paginamea.rau.ro – pentru testele semestriale, fie prin introducerea notelor în cataloagele electronice, în 

Platforma instituțională ORASYS. Consemnarea notelor în catalogul olograf, precum și predarea la 

secretariatul facultății, atât a catalogului olograf, cât și a celui electronic, ambele semnate olograf, se vor 

face cel târziu pană la finele sesiunii de examene. 

(2) La evaluarea prin probă orală, colocviu, verificare pe parcurs sau probă de verificare, notele vor 

fi comunicate studenților prin afișare pe paginamea.rau.ro în termen de 24 de ore de la finalizarea 

procesului de evaluare. Consemnarea notelor în catalogul olograf, precum și predarea la secretariatul 

facultății, atât a catalogului olograf, cât și a celui electronic, ambele semnate olograf, se vor face cel târziu 

pană la finele sesiunii de examene. 

(10) Secretarul-șef al facultății, secretara de an și decanul facultății răspund de corectitudinea 

componenței nominale a grupelor/formațiunilor de studii și a mențiunilor privind: facultatea, 

specializarea/programul de studii, anul de studii, forma de învățământ, grupa, disciplina, titularul de 

disciplină, cadrul didactic prezent la evaluare, data și ora în care este programată fiecare evaluare (inclusiv 

reevaluări, evaluări de diferență etc.). 

 

Se modifică Art. 64, astfel: 

(1) Cererile de reevaluare a lucrărilor scrise de examen, riguros fundamentate, se depun online, 

prin email transmis pe adresa facultății și se înregistrează la secretariatul facultății, în termen de 48 de 

ore de la afișarea rezultatelor pe pagina personală. 

(2) Lucrările scrise de examen sunt analizate, cu aprobarea decanului, de către titularul de curs, în 

prezența studentului și a cadrului didactic care a desfășurat activitate didactică la seminar, prin 

intermediul Platformei Microsoft Teams@URA. În situații determinate, când studentul respectiv solicită, 

în scris, în mod expres, reevaluarea lucrării scrise de către alte cadre didactice decât cele care au participat 

la evaluarea inițială, soluționarea cererii de reevaluare se poate face, cu acordul decanului, de către o 



 
 

 
 

comisie stabilită cu consultarea directorului de departament, formată din 3 membri, din care vor face 

parte cadre didactice de specialitate sau care aparțin unor specializări înrudite cu aceasta. Evaluarea 

lucrării scrise se va face în prezența studentului și a cadrelor didactice care au evaluat inițial lucrarea, în 

măsura în care aceștia au solicitat acest lucru și își exprimă acordul de participare la evaluare. 

(4) Cadrul didactic are obligația soluționării cererilor de reevaluare, pe baza baremului de 

corectare, în prezența studentului și a cadrului didactic care a efectuat activitatea de seminar, în ziua și la 

ora stabilită și anunțată prin intermediul secretarei de an, prin intermediul Platformei Microsoft 

Teams@RAU. După finalizarea procesului de reevaluare, cadrul didactic va menționa pe cerere, în scris, 

după caz, ”se menține nota” sau ”se modifică nota de la ___ la ___”. În aceeași zi, se va opera, dacă este 

cazul, modificarea în catalogul electronic, iar în catalogul olograf cu mențiunea ”corectat de mine conform 

cererii nr. ___ din data ___” până la finele sesiunii de examene. Modificarea notei în baza de date se va 

face numai de către persoana special desemnată de către Rectorul Universității. 

(6) Cererea de reevaluare, însoțită de lucrarea scrisă tipărită din Platforma Microsoft Teams@URA, 

devine anexă obligatorie la catalogul olograf. 

 

Se modifică Art. 66, astfel: 

 (7) La evaluarea prin colocviu/verificare pe parcurs nu este obligatorie prezența a două cadre 
didactice. 

 

Se modifică Art. 84, astfel:  

Pe toată durata studiilor în Universitatea Româno-Americană studenții au următoarele obligații: 

(p) să nu folosească în cadrul evaluărilor de orice fel desfășurate prin intermediul Platformei 

Microsoft Teams@URA aparate de emisie/recepție, aparate de înregistrare/redare audio-video, telefoane 

mobile sau alte mijloace de transmisie la distanță, cu sau fără fir, în scopul de a frauda evaluările, testele, 

lucrările pe care trebuie să le susțină în calitate de studenți; 

(w) să nu faciliteze accesul altor persoane care să-i înlocuiască la susținerea evaluării derulate prin 

intermediul Platformei Microsoft Teams@URA, sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații fiind 

exmatricularea studenților. 

  



 
 

 
 

  Se modifică Art. 88, astfel: 

(b) avertisment scris - se aplică studenților care repetă faptele pentru care au fost sancționați cu 

avertisment verbal, absentează nemotivat de la activitățile didactice între 101 și 130 de ore/ semestru, 

comit tentativă de fraudă – conform art. 62 din prezentul regulament– în funcție de gravitatea faptei, 

precum și celor care comit alte abateri de la disciplina universitară și de la normele de conduită în societate 

– conform art. 84 din prezentul regulament.” 

 

 


