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Evaluarea în învăţăm ântul superior reprezintă un proces general de analiză critică şi
sistem atică prin care se determ ină nivelul şi calitatea pregătirii studenţilor pe parcursul
program elor de studii, precum şi com petenţele de care absolvenţii dispun la finalizarea studiilor.
Diferitele forme de evaluare vizează:
a) Evaluarea cunoştinţelor, a nivelului de înţelegere şi prelucrare a acestora, a priceperilor,
deprinderilor şi com petenţelor studentului, specifice domeniului;
b) M otivarea învăţării prin oferirea studenţilor şi cadrelor didactice de oportunităţi de
reflecţie despre felul cum învaţă şi practicile utilizate cu scopul de a ajuta tinerii să-şi cunoască şi
să-şi îm bunătăţească performanţele;
c) O ferirea unui cadru general care să perm ită stabilirea obiectivă a perform anţelor
studentului.
Art. 1.1. Cadrul legal. Prezentul regulam ent este elaborat în baza:
□ Legii învăţăm ântului nr.547, adoptată la 21.07.1995;
□ Legii privind evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţăm ânt din R. M oldova nr 1257XIII din 16.07.1997 cu m odificările de rigoare;
□ Regulam entului-cadru privind organizarea exam enului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă , anexă la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15
februarie
2008;
□ Regulam entului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007;
□ Ghidului de im plem entare a Sistem ului N aţional de Credite de Studiu, aprobat prin
Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006;
□ Regulam entului de organizare a studiilor în învăţăm întul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studii (SNCS), ordinul M inisterului Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010;
□ Recom andărilor-cadru pentru elaborarea Regulam entului instituţional privind
organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor, anexă la ordinul Ministerului Educaţiei
nr.881 din 18 decembrie 2009.
Art. 1.2. Scopul R egulam entului este sistem atizarea şi îm bunătăţirea procesului de evaluare
a activităţii de învăţare a studenţilor.

Obiective:
□ Im plem entarea unor noi strategii de evaluare;
n Sporirea obiectivităţii şi transparenţei procesului de evaluare;
□ A sigurarea concordanţei dintre finalităţile de studiu, m etode de predare şi m etode de
evaluare;
□ Respectarea principiilor de evaluare (validitate, utilitate, eficienţă);
□ Im plicarea activă a studenţilor în procesul de evaluare;

□
Implicarea în procesul de evaluare a reprezentanţilor pieţei m uncii, agenţilor econom ici
în scopul asigurării conexiunii între procesul de form are şi angajare în câm pul muncii.
Art. 1.3. Evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor este o com ponentă esenţială a
m anagementului curricular şi se înscrie în succesiunea coerentă şi interdependentă a acţiunilor
principale ce alcătuiesc procesul de învăţământ, respectiv proiectare-predare-învăţare-evaluare în
cadrul unei discipline.
Art. 1.4. Procesul de evaluare se desfăşoară în fiecare sem estru pentru disciplinele aferente
acestuia, precum şi o evaluare finală care se desfăşoară la sfârşitul program ului de studiu
(licenţă/ maşter). Procesul de evaluare poate să conţină şi evaluări particulare: teste (probe) de
aptitudini, teste (probe) practice, teste de cunoaştere a unei limbi străine, colocvii de practică.
Art. 1.5. Forma de evaluare este prevăzută în planul de învăţăm ânt iar modalităţile de
verificare sunt stabilite în programele analitice şi aprobate regulam entar.
Art. 1.6. La toate disciplinele se program ează evaluări curente, care se reflectă în
programele de învăţăm ânt şi se efectuează pe parcursul semestrului.
Art. 1.5. La toate disciplinele prevăzute în planul de învăţăm ânt form a de evaluare finală
este examenul. Exam enele pot fi susţinute num ai în sesiunile de examene.

II. Tipurile, metodele şi criteriile de evaluare
Art. 2.1. (1) Tipurile de evaluare se definesc în funcţie de obiectivele urmărite, de
atribuţiile pe care le îndeplinesc în procesul de predare-învăţare-evaluare, de frecvenţa şi
m om entul în care se realizează evaluările. După m odul în care se integrează evaluarea în
procesul didactic, cadrele didactice din U niversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
(USEFS) vor aplica urm ătoarele tipuri de evaluare:
(2) Evaluarea iniţială drept activivtate necesară cadrului didactic pentru a:
a) identifica nivelul cunoştinţelor şi capacităţilor anterioare de care studenţii dispun la
începutul unui nou proces de învăţare şi care constituie baza necesară pentru accesul real la
învăţarea noilor cunoştinţe şi capacităţi;
b) colecta inform aţii necesare pentru proiectarea noului proces de învăţăm ânt, inclusiv prin
intercalarea unor secvenţe de recuperare sau de reactualizare a cunoştinţelor, pentru prevenirea
acumulării lacunelor şi pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţare;
c) stabili punctele iniţiale de reper pentru evaluarea progresului şcolar, prin raportarea
rezultatelor finale cu datele de pornire. Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui nou
proces de învăţăm ânt (al unui semestru, al unui an universitar, al unui program de studii, a unei
discipline de învăţăm ânt, a unui modul de cunoştinţe disciplinare sau interdisciplinare).
Evaluarea iniţială îndeplineşte o funcţie pedagogică diagnostică şi predictivă (de predicţie).
\X / (3) Evaluarea curentă ,care se realizează pe parcursul perioadei de studiu a disciplinei de
învăţământ, respectiv în cursul sem estrelor sau a perioadelor com pacte de practică.
Evaluarea curentă este o evaluare form ativă prin care se realizează:
a) obţinerea de către profesor a feed-back-lui operativ pentru am eliorarea procesului de
învăţământ, fiind orientată spre secvenţa urm ătoare a acestuia;
b) inform area studenţilor asupra stadiului interm ediar al reuşitei la care au ajuns şi
prevenirea eşecului în cadrul evaluărilor finale.
c) aprecierea activităţii studentului în cadrul orelor de sem inar, laborator, activităţi practice
prin probe scrise sau orale, probe practice de aptitudini, lucrări practice şi de laborator, referate,
întocm ire de proiecte ş.a.
Sesiuni de evaluare sunt obligatorii de realizat de una-două ori pe semestru.
(4) Evaluarea finală (cum ulativă sau sumativă), care are ca obiectiv: verificarea structurării
în sisteme inform aţionale a capacităţii de sinteză, vizând cunoaşterea întregii materii de studiu.
Evaluarea finală se realizează la încheierea unei perioade com pacte de studii, respectiv la
încheierea perioadei de studiu al disciplinei de învăţăm ânt (de regulă, la finele semestrului), la
încheierea unui an universitar (pe ansam blul disciplinelor de învăţăm ânt), la finalizarea unui
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b)
Criteriile specifice de evaluare sunt criterii care decurg din particularităţile disciplinelor
de învăţământ. Ele reprezintă o aplicare a criteriilor generale la specificul fiecărei discipline.
(3)
La criteriile de performanţă enunţate anterior se pot adăuga şi criterii vizând aspectele
atitudinale şi motivaţionale ale activităţii studenţilor, cum sunt: conştiinciozitatea, interesul
pentru studiul individual, participarea activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc.

III. Formele de examinare şi de notare
Art. 3.1. (1) Formele de exam inare reprezintă aspectul formal, oficial, al evaluării şi se
definesc prin faptul că se finalizează prin acordarea unor note sau calificative care se înscriu în
documentele oficiale privind rezultatele şcolare ale studenţilor. Form ele folosite în evaluarea
performanţelor studenţilor sunt probele orale, scrise şi practice, care pot fi utilizate atât la
examene cât şi la colocvii. Sub acest aspect, sistemul de evaluare cuprinde:
a) examenele scrise prevăzute în perioada sesiunilor de exam ene, pe bază de lucrări scrise,
teste de cunoştinţe sau chestionare de evaluare;
b) examenele orale prevăzute, de asemenea, în perioada sesiunilor de examene, pe bază de
bilete de examen individuale, tratate prin expunerea liberă a studentului, prin chestionarea orală
sau ş; prin conversaţie de evaluare;
(2) Formele de examinare, precum şi ponderea acestora în stabilirea notei finale sunt
precizate în programele analitice ale disciplinelor de studiu.
Ari. j.2. ţ i ) Cadrele didactice titulare de discipline au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
studenţilor, cu cel puţin două săptămâni înaintea sesiunii de exam ene varianta finală a
subiectelor examenelor, în care se vor preciza conţinuturile (cunoştinţele, capacităţile) din care
se vor formula subiecte,variante de teste docimologice sau/şi sarcini (problem e) de examinare.
Subiectele examenelor trebuie să fie suficient de precise şi de structurate pentru a oferi
studenţilor un reper util pentru organizarea învăţării şi pentru autoevaluare.
(2) Potrivit principiului evaluarea trebuie să urmeze predarea, subiectele examenelor
trebuie să reflecte conţinuturile care au fost abordate în cadrul activităţilor didactice de curs şi
seminar (laborator, practică), la care se pot adăuga şi sarcini de învăţare prin studiu individual
bibliografic:
a)
Sarcinile de studiu individual trebuie să se încadreze în tim pul normal de învăţare
(numărul de ore) alocat disciplinei prin pachetul de credite, iar bibliografia pentru examen
trebuie să fie o selecţie din bibliografiile recom andate studenţilor în cadrul activităţilor didactice
din cursul semestrului.
Art. 3.3. (1) Rezultatele evaluării activităţii de învăţare a studenţilor se apreciază cu note de
la 10 la 1 sau calificative exprimate nominal (admis, respins) în cazul colocviilor. Nota m inim ă
de promovare este 5 şi acordă studentului întregul pachet de credite al disciplinei de în v ăţăm ân t.
(2) Cadrele didactice au obligaţia de a le 'explica criteriile şi m otivele acordării notelor.
Studenţii care se consideră subevaluaţi pot solicita reevaluarea. în acest caz, cadrul didactic
examinator are obligaţia de a reanaliza, în prezenţa studentului, lucrarea vizată şi / sau răspunsul
oral şi de a explica acestuia criteriile şi motivele acordării notei, inclusiv de a modifica nota în
cazul în care constată că sesizarea studentului este îndreptăţită.
(3) In cazul în care posibilităţile dialogului direct cu studenţii sunt epuizate, precum şi în
cazul în care studenţii consideră că există carenţe majore în m odul de examinare şi notare
practicat de cadrul didactic, pot depune contestaţie scrisă. R ezolvarea contestaţiilor se face
potrivit procedurii stabilite prin Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul
superior în baza sistem ului naţional de credite de studiu; capitolul X X I Juriile,
Art. 3.4 Corelarea scării de notare de la 10 la 1 cu scala de notaţie E C T S (.European Credit
Transfer System ), în vederea recunoaşterii creditelor pentru studenţii care participă la mobilităţi
europene, conform Ghidului de implementare a Sistem ului N aţional de Credite Studiu.
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Art. 4.8. M odalitatea de evaluare atât în cadrul sesiunilor de evaluări curente, cat si in
cadrul sesiunilor semestriale va fi determinată la şedinţa catedrei, la începutul anului de studiu şi
aprobată de către Consiliul Facultăţii. Volumul de timp necesar evaluărilor curente obligatorii şi
evaluărilor finale va fi inclus în norm a didactică generală a cadrului didactic.
Art. 4.9. Subiectele, testele şi baremele pentru probele evaluărilor curente, cât şi pentru
evaluările finale vor fi aprobate de către şefii de catedre şi vor include materialul predat
până la data evaluării.
Art. 4.10. Şefii de catedre vor stabili termenele de elaborare a subiectelor, variantelor de
teste şi baremelor pentru probele de evaluări curente obligatorii şi evaluări finale.
Art. 4.11. N otele obţinute la evaluările curente se vor înscrie în registrul grupei şi vor
constitui 60 % din nota finală.
Art. 4.12. Studenţii restanţieri la evaluările curente obligatorii în cadrul semestrului de
studiu nu sunt admişi la evaluarea finală din sesiunea semestrială.
Art, 4.13. Lichidarea restanţelor se va efectua în urm ătoarele două săptăm âni de la fiecare
evaluare curentă obligatorie în conformitate cu orarul consultaţiilor titularului disciplinei.
,\rt. 4.14. în cazul realizării disciplinei de studiu sub form ă de m odule, evaluările curente
obligatorii I şi II (pentru studenţii ciclului II, masterat) se vor organiza conform modalităţii
generale caracteristice pentru semestrul întreg.
Art. 4.15. Studenţii ciclului II (studii de masterat) sunt adm işi la evaluarea finală din
sesiunea semestrială în aceleaşi condiţii ca şi studenţii ciclului I (studii de licenţă) art. 4.12 - art.

4-15 .

.

..

.

_ .

Art. 4.16 . (1) Studenţii au dreptul să se prezinte la exam ene şi colocvii numai daca şi-au
îndeplinit toate obligaţiile/' sarcinile prevăzute în parcursul de studiu ai disciplinelor şi anunţate
la începutul acestui parcurs, precum şi toate obligaţiile financiare (taxa de studii, taxele pe
disciplină, taxele de reexam inare). La examene şi colocvii, studenţii au obligaţia să se prezinte cu
carnetul de student.
_
_
Art. 4.17. Program area exam enelor pe ansamblul sesiunii, pe zile, săli, ore se aproba de
către decanul facultăţii, se coordonează cu prorectorul pentru activitate didactică şi calitate şi se
afişează cu două săptăm âni înaintea sesiunii de examene.
Art. 4,18. La întocm irea calendarului sesiunilor de evaluare sem estrială se va asigura un
interval minim de două zile între două probe de evaluare. în sesiunile ordinare, la disciplinele
predate în torent, exam enele se organizează, obligatoriu, pe form aţiuni de studenţi separate din
cadrul torentului. N u se vor program a două sau mai m ulte grupe de studiu din torent pentru
evaluare la aceeaşi disciplină, la aceeaşi oră din zi, în aceeaşi sală, la unii şi aceiaşi examinatori.
Art. 4.19. La program area sălilor pentru desfăşurarea probelor de evaluare se vor asigura
condiţii corespunzătoare ţinând cont de tipul probei de evaluare (orală, scrisă, mixtă) precum şi
de numărul studenţilor prezenţi din formaţiunea de studiu (în cazul exam inării prin probă scrisă,
sala să aibă un num ăr de locuri cel puţin dublu faţă de num ărul studenţilor prezenţi la examen).
Art. 4.20. Exam enele se desfăşoară sub conducerea cadrului didactic care a predat
disciplina, asistat de către un alt cadru didactic de specialitate ori cu o specialitate înrudită. Şefii
de catedră, după afişarea programării examenelor au obligaţia de a transm ite, în minim 5 zile
calendaristice, decanului facultăţii planificarea interasistenţei.
Art, 4.21. Exam inarea orală se efectuează pe baza biletului de exam en extras, în mod
individual, de către fiecare student, din totalul biletelor întocm ite. Biletele de examen sunt
semnate de cadrul didactic exam inator şi de şeful de catedră. Studenţii au dreptul la 20 de minute
pentru pregătirea răspunsurilor. Studentul are dreptul la extragerea unui bilet.^
Art. 4.22. în cazul exam enelor scrise, cadrele didactice au obligaţia ca, înainte de începerea
probei, să verifice prezenţa studenţilor la examen şi să inform eze studenţii asupra timpului pe
care îl au la dispoziţie pentru elaborarea lucrărilor şi asupra criteriilor de evaluare a lucrărilor. Se
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recomandă ca. înaintea începerii lucrului, cadrul didactic să întrebe studenţii asupra eventualelor
neclarităţi pnvm a suciecteie de examen şi, după caz, să lămurească neclarităţile respective.
An. 4.23 >e permite folosirea la examene a m ijloacelor tehnice de instruire şi a
m aterialelor didactice (dicţionare, hărţi, atlase, scheme) aprobate de catedrele de specialitate.
Art. 4.24. Neprezentarea la examene şi colocvii este consem nată în borderou ca absenţă.
Frauda şi tentativa ce fraudă se sancţionează cu nota 1 şi cu elim inarea studentului din examen.
Art. 4.2>. Evaluarea cunoştinţelor şi com petenţelor acum ulate pe parcursul stagiilor de
practică se realizeaza m baza criteriilor stabilite de catedra de specialitate, care sunt explicite,
comunicate studenţilor şi conducătorilor de stagiu din instituţie / întreprindere,
Art. 4.26. Teza de an proiectul se evaluează continuu de către cadrul didactic prin
urmărirea etapelor de realizare a acesteia/ acestuia. N ota se stabileşte după predarea şi susţinerea
tezei / proiectului.
Art. 4.27. Rezultatele obţinute de studenţi la proiectele / tezele de an, care sînt parte
componentă a disciplinei vor avea o pondere de 60 la sută din nota la disciplina respectivă.
Art. 4. 28, Evaluarea şi notarea tezelor de licenţă se va realiza p o trivit Regulamentului de
organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei şi Tineretului nr. 87 din 15.02.2008 şi a m odificărilor în vigoare.
Art. 4.29. Evaluarea şi notarea tezelor de m asterat se va realiza p o trivit Regulamentului cu
privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul I I aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 145 din 24.12.2007.
Art. 4.30. Pentru studenţii aflaţi în mobilitate evaluarea la disciplinele prevăzute în
Contractul de M obilitate se face la universitatea gazdă, rezultatele obţinute sunt transferate
conform procedurii de recunoaştere şi echivalare a creditelor.
Art. 4.31. Orice m odificare în borderoul de evaluare a unei formaţii de studiu se face numai
de către cadrul didactic responsabil de disciplină, cu precizarea datei m odificării şi cu semnătura
acestuia.
Art. 4.32. La sfârşitul fiecărui semestru de studii, metodiştii ECTS vor înainta o analiză
comparativă a criteriilor, tehnicilor, procedeelor şi m etodelor de exam inare, în vederea
îmbunătăţirii procesului de evaluare.
Art. 4.33. Rezultatele evaluărilor formative şi sumative se exam inează la şedinţele
catedrelor, consiliilor facultăţilor, consiliului de administrare. în baza lor catedrele elaborează
măsuri de perfecţionare a form elor şi metodelor de instruire şi de intensificare a activităţii
individuale a studenţilor.

V Drepturile şi obligaţiile participanţilor la procesul de evaluare
Art. 5,1. D repturile studenţilor participanţi la evaluare:
a) de a se prezenta la exam enul/colocviu/verificarea pe parcurs, aferentă unei discipline, la
data şi ora program ată; prezentarea la o altă dată se poate face doar cu aprobarea cadrului
didactic titular al disciplinei;
b) de a fi inform aţi de la prim ul curs privind modul de desfăşurare a evaluării, condiţiile
prealabile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi admişi la evaluare şi bibliografia pe baza
căreia se va desfăşura evaluarea;
c) de a utiliza surse bibliografice alternative care acoperă tem atica dată;
d) de a solicita explicaţii privind modul de notare şi cu privire la nota prim ită;
e) de a contesta în scris, în term en de 24 de ore de la prim irea rezultatului, nota primită;
contestaţiile nu pot viza decât nota proprie, fară nicio referire la notele prim ite de alţi
studenţi;
f) de a solicita înscrierea în carnetul de note a rezultatelor exam enului la data anunţată
pentru aceasta;
g) de a refuza orice form ă de condiţionare a promovării exam enului şi de a face publică
orice tentativă în acest sens.
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h) de a fi eliberaţi de la examen, dacă au dai dovadă de frecvenţă exemplară, sârguinţă
deosebită pe parcursul semestrului, atestările şt activităţile curente au tost apreciate cu note
şi 10 (cu aprobarea cadrului didactic titular).
Art 5 ^ Obligaţiile studentilor participanţi la evaluare:
a) de alndeplini condiţiile necesare accesului la evaluare, stabilite ş,com un,cate d cadrul
didactic titular al disciplinei, în conformitate cu cerinţele sistemului de credite transferabile,
didactic mula. al d se p
examenul/colocviu/verif,carea pe parcurs aferenta tine, discipline
c o n t a programării sau, alternativ, la o altă dată când este p r e v ă z u t b i n a r e
seria/specializarea din care face parte la disciplina respectivă, cu aprobarea cadrului
titUlarc) de a urmări promovarea examenului doar prin mijloace legale şi et.ee, orice tentativă de
promovare frauduloasă având ca şi consecinţă exm atricularea definitivă m umversi a e.
d) de a-şi urmări situaţia şcolară la sfârşitul fiecărei sesiuni de evaluare.
Art 5 3 Drepturile cadrelor didactice care efectueaza evaluarea:
a) de a realiza subiectele de evaluare în maniera dorită, respectând bibliografia anunţata şi
form a^de^exam uw ^com iinicată^ ^ ^

^

^

^

com um când. 0 Ş e W

de Catedră

^ Pr£c ^ d e t reT p fn g f a^ esu ^ la evaluare a studenţilor care nu au îndeplinit condiţiile prealabile
comunicate şi cele conform e cerinţelor sistemului de credite transferabi e ’
subiectelor
d) de a stabili în m od autonom baremul de notare şi gradul de dificultate a subiecte ,
păstrând echilibrul între grupele de studiu;
e) de a beneficia de suportul logistic al F acu ltăţii;
_
f) de a fi informaţi în timp util cu privire la program area exam enelor şi de a so licita,p e
baza unor motive întemeiate şi a unei cereri scrise aprobata de conducerea Facultaţ ,
modificarea în m ăsura posibilităţilor, a datei de desfăşurare a exam enelor,
g) de a refuza orice tentativă de influenţare a notării din partea unui terţ, putând face public
acest lucru în orice îm prejurare.
_
Art 5.4. Obligaţiile cadrelor didactice care efectueaza evaluarea.
^
a) de a respecta întocm ai programarea examenelor, Tară a face m odificări unilaterale
^ ^ b l ’de a alcătui subiecte echilibrate între seriile şi grupele de studiu elaborate doar dm
materia predată la curs/sem inar sau din bibliografia recom andată explicit şi de a utiliza un ba

V-

de notare transparent;
..
c) de a nu părăsi sala de examinare, lăsând studenţii nesupraveg
,
d) de a anunţa data transm iterii directe a rezultatelor, dar nu m ar târziu de ^ de ore de ‘a
finalizarea exam enelor, la care să se prezinte personal pentru a com unica studenţ.lor notele şi
le m scn em c am etd d en o te.o u i ^
calen^
-

^

»
r

C

rezu|ta(ele examenului într-un interval de maxim 2 zile

—
I

“

r

^

=

r

p

^

^

t

de e r e studenţi privitoare

la modul de notare;
. ,
h) de a nu favoriza în notare nici un student, pe nici un considerent,
i) de a nu condiţiona participarea la evaluare de achiziţia de către studenţi a m aterialelor
didactice

exam enelor orale în ziua desfăşurării acestora. Rezultatele

examenelor scrise se com unică studenţilor în term en de cel m ult 2 z le de la data desfăşurări
examenelor respective. Cadrele didactice au obligaţia de a înscrie notele acordate m carnetele de
note ale studenţilor. N ota se va înscrie sub formă alfanum erica (ex. (7 (şapte)).
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Art. 5.5. Responsibiliatea urmăririi respectării drepturilor şi obligaţiilor cadrelor didactice
revine Şefilor de Catedră.
V I. D is p o z iţii fin a le
Art. 6.1. Regulile de promovare a studenţilor sunt prevăzute în Regulam entul de organizare
a studiilor în învăţăm întul superior în baza Sistemului N aţional de Credite de Studiu
Art. 6.2. Regulam entul de evaluare a activităţii de învăţare a studenţilor va fi adus la
cunoştinţa tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor.
Art. 6.3. Regulam entul p rivin d evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor se aplică
începând cu anul universitar 2010-2011.

