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CAPITOLUL 1.  

Dispoziții generale 
 
Art. 1.  
(1) Prezenta procedură constituie cadrul de organizare și desfășurare a procesului de examinare a 
studenților/masteranzilor aferent semestrului II şi a examenelor restante, în anul universitar 2019-2020, 
în sistem on-line, pe perioada stării de urgenţă/alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările 
publice de către autoritățile de resort, în cadrul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj. 
(2) Pe durata stării de urgență/alertă şi până la începutul anului universitar 2020-2021, Universitatea 
Europeană „Drăgan” din Lugoj, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic şi 
cu asumarea răspunderii publice, poate utiliza şi metode didactice alternative de examinare în sistem on-
line.  
Art. 2 
Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu: 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă la UED Lugoj; 

• Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7 din 11.03.2020 
privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căruia se recomandă "utilizarea unor metode 
didactice alternative de învățământ"; 

• Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

• Decretul nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; 

• Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

• Ordonanța de urgență nr. 58 din 23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ; 

• Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în 

domeniul învăţământului superior din România; 

• Carta și regulamentele Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj. 
Art. 3.  
Prevederile acestei proceduri permit îndeplinirea următoarelor obiective:  
a) asigurarea unui cadru de referință pentru susținerea probelor de examinare aferente semestrului al II-
lea şi a examenelor restante, în anul universitar 2019-2020 la UED;  
b) promovarea unor principii comune pentru garantarea calității în organizarea și desfășurarea procesului 
de examinare în sistem on-line în cadrul UED.  
Art. 4.  
(1) Procesul de examinare al tuturor studenților și masteranzilor din cadrul UED pentru sesiunea de 
examene aferente semestrului al doilea și sesiunile de restanțe din anul universitar 2019-2020 se va putea 
desfășura şi în sistem on-line, prin intermediul mijloacelor on-line de examinare, conform structurii 
calendarului aprobat de către Senatul Universitar. 
(2) Procesul de evaluare în sistem on-line va include toate componentele aferente examinării: examinarea 
teoretică, examinarea practică, colocviile. 
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Art. 5.  
Pentru evaluarea studenților se va utiliza exclusiv materialul (cărți, note de curs, prezentări din practică, 
cursuri trimise pe platforma bibliotecii s.a.) pus la dispoziție prin intermediul Bibliotecii UED, pe site-ul 
instituției, platforma Microsoft OneDrive, platforma Microsoft Teams, transmis prin email studenților, 
până la data începerii sesiunii.  
Art. 6.  
(1) Responsabilitatea privind conexiunea la internet necesară susținerii examinării on-line îi aparține, în 
totalitate, studentului evaluat.  
(2) În situația în care studentul nu deține calculator sau laptop, nu are acces la internet sau nu are o 
conexiune stabilă, poate solicita în scris, la secretariatul facultății, cu cel puțin 10 zile înainte de data 
examenului, susținerea examinării în cadrul universității. Examinarea se va desfășura on-line și cu 
respectarea tuturor regulilor de distanțare fizică impuse de legislație.  
(3) Pentru aceşti studenţi, UED va pune la dispoziție o sală adecvată dotată cu calculatoare performante şi 
o conexiune stabilă la internet, în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de igienă, sănătate 
publică și distanțare socială recomandate de autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile necesare 
participării tuturor studenților la examene. 
Art. 7.  
Examinarea în sistem online este o măsură cu caracter excepțional pentru examenel aferente semestrul al 
doilea şi restanţele din anul universitar 2019-2020, fiind implementată în contextul situației speciale 
generate de pandemia de COVID-19 și este organizată în conformitate cu reglementările emise de 
Ministerul Educației. 
 Art. 8.  
Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj foloseşte pentru examinarea studenților/masteranzilor în 
semestrul al II-lea şi sesiunile de restanţe din anul universitar 2019-2020, următoarele modalități pentru 
examinarea cunoştințelor:  
a) oral, prin videoconferință;  
b) scris, prin test grilă; 
c) scris, prin subiecte redacționale. 
 

CAPITOLUL 2. 
Examinarea cunoştințelor la programele de licență și studii de masterat 

 
Art. 9.  
(1) Pentru examinarea on-line, pot fi utilizate cele trei modalități de evaluare: oral prin video conferință, 
scris prin test grilă și scris prin subiecte redacționale. 
(2) Procedura de evaluare este unitară la nivel de disciplină pe program de studiu. Decizia procedurii de 
evaluare cade în responsabilitatea titularului de disciplină, ținând cont și de fișa disciplinei.  
Titularul de disciplină va informa secretariatul facultăţii cu privire la modalitatea de susținere a examinării, 
până cel târziu în data de 22 mai 2020, ora 15:00.  
Art. 10. 
UED agreează și asigură suport tehnic pentru desfășurarea examenelor prin intermediul platformei 
Microsoft Teams.  
Art. 11. 
UED pune la dispoziția fiecărei facultăți cel puțin câte o unitate pe care este instalată platforma Microsoft 
Teams, pentru cadrele didactice, conform programării examenelor. 
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Art. 12. 
Titularul de curs, la data și ora stabilită prin programarea examenelor, se va conecta la platforma Microsoft 
Teams și va fi însoțit obligatoriu de un alt cadru didactic asistent. 
Art. 13. 
Evaluarea va avea loc printr-una dintre variantele de examinare prevăzute la art. 7, după cum urmează: 
- Oral, prin videoconferință: cadrele didactice și studenții accesează platforma online de conferință audio-
video (MS Teams), existând posibilitatea înregistrării audio-video a întregii sesiuni online, înregistrare care 
va rămâne confidențială. Examinarea orală a unui singur student nu se poate desfășura de regulă pe un 
interval de timp mai lung de 15 minute; 
- Scris, prin test grilă: testele grilă se pot crea pe platformă împreună cu implementarea corecturii 
automate sau pot fi transmise de cadrul didactic titular fiecărui student pe platformă, existând posibilitate 
ca testul grilă să fie controlat și temporizat, fiind obligatorie supravegherea studenților prin 
videoconferință în vederea identificării acestora și existând posibilitatea înregistrării audio-video a întregii 
sesiuni online, înregistrare care va rămâne confidențială. După rezolvarea lor de către studenți în timpul 
alocat de către cadrul didactic, acestea vor fi transmise titularului de curs, către adresa de e-mail a acestuia, 
în vederea corectării și notării; 
- Scris, prin subiecte redacționale, cu subiecte individuale/comune pentru toţi studenţii sau pentru un grup 
de studenţi, fiind obligatorie supravegherea studenților prin videoconferință în vederea identificării 
acestora, existând posibilitatea înregistrării audio-video a întregii sesiuni online, înregistrare care va 
rămâne confidențială. După redactarea lucrărilor de către studenți, acestea vor fi transmise titularului de 
curs, către adresa de e-mail a acestuia, în vederea corectării și notării. 
Art. 14. 
În vederea respectării prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date, candidaţii trebuie să îşi exprime acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenului. 
Art. 15. 
Examenele desfăşurate în sistem online trebuie să respecte condiţia co-participării în videoconferinţă a cel 
puţin trei studenţi. 
Art. 16. 
În situaţia întreruperii conexiunii de internet în timpul examenului, examinarea va fi reluată dacă este 
posibil sau reprogramată. 
Art. 17. 
Rezultatele evaluării vor fi comunicate secretariatului facultăţii, cu obligativitatea de completare a notei și 
în catalogul de examinare. Toate rezultatele evaluărilor trebuie comunicate respectând normele GDPR de 
obligativitate a comunicării individuale a notelor. 
Art. 18. 
Pentru toate programele de studii, modalitatea de examinare aleasă pentru sesiunea obișnuită de 
examinare poate fi utilizată și în sesiunea de restanțe, la nivelul disciplinei. 
Art. 19. 
Examenul oral prin videoconferinţă nu poate fi contestat, în condiţiile în care nu este înregistrat. 
Art. 20. 
Înainte de examinare studenții vor fi identificați pe baza carnetului de student sau a actului de identitate 
(cărții de identitate sau paşaport). 
Art. 21. 
Prezenta procedură a fost aprobată de Senatul UED la data de 22.05.2020. 


