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CADRUL NORMATIV
Prezenta Metodologie a fost întocmită pentru a uniformiza sistemul de evaluare a
studenţilor la nivelul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” şi are la bază
următoarele reglementări:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie
,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.E.N. nr. 5146/12.09.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a
Sistemului European de Credite Transferabile cu modificările şi completările ulterioare;
- Carta universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”-2021;
- Manualul de management al calităţii în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”-2021-2022;
- Regulamentul privind evaluarea şi asigurarea calităţii şi educaţiei în Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”;
- Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile și pentru
Mobilitatea Academic în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
- Metodologia privind desfășurarea activităților on-line la programele de studii de licență,
respectiv de masterat.
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților la
nivelul Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
(1)Rezultatele învăţării reprezintă totalitatea informațiilor și cunoștințelor pe care studenții le

dobândesc, asimilează și le înțeleg în cadrul procesului didactic, la finalul căruia vor fi în măsură
să le valorifice, respectiv să le transpună în exercitarea profesiei, sub forma de cunoștințe, abilități
și competențe.
(2)Identificarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care studenţii, beneficiari ai
aportului personalului didactic din cadrul Academiei de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza” (în
continuare Academia) și prin studiu individual, devin conştienţi de competenţele pe care le deţin.
(3) Evaluarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se stabileşte faptul că un student a
dobândit anumite cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
Art. 2

În cadrul evaluării studenţilor se vor respecta următoarele reguli generale:
a. evaluarea să fie echitabilă și imparțială;
b. evaluarea să se facă după criterii previzibile care descriu performanţele specifice pentru
promovarea fiecărei discipline de studiu;
c. sistemul de evaluare să fie monitorizat, în vederea evitării supraîncărcării curriculare şi pentru
încurajarea învăţării integrate;
d. fişa disciplinei să conţină prevederi clare cu privire la conținutul temelor, relevanța acestora,
ritmul activităților didactice, frecventarea cursurilor şi a celorlalte activităţi care pot influenţa
evaluarea studenţilor;
e. studenţii să se manifeste ca participanţi activi la procesul de evaluare, prin adoptarea unei
conduite adecvate pe parcursul evaluării, reflectarea nivelului de pregătire în timpul examinării şi
oferirea unui feed-back obiectiv;
f. examinarea să fie parte integrantă a procesul educativ desfăşurat de către student la o
disciplină.
Art. 3

Diferitele forme de evaluare vizează:
a. oferirea unui cadru general care să permită stabilirea obiectivă a nivelului performanţelor
studentului;
b. motivarea învăţării prin oferirea unui feed-back pentru a ajuta studentul să-şi cunoască şi să-şi
îmbunătăţească performanţele;
c. evaluarea cunoştinţelor, a nivelului de înţelegere şi prelucrare a acestora, a priceperilor,
deprinderilor, competenţelor studentului, precum şi a calităţilor atitudinale specifice domeniului;

d. reflectarea în mod judicios, în calificativul de evaluare, a ponderii activităţilor practice
(laboratoare, proiecte, lucrări practice, aplicaţii specifice etc.).
Art. 4

(1) Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor
de evaluare finală la fiecare disciplină, sunt cuprinse în planul de învăţământ al specializării de
licenţă.
(2) Formele şi modalităţile de evaluare pot fi diferite de la o disciplină la alta.
(3) Formele şi modalităţile de evaluare sunt înscrise în fişele disciplinelor şi sunt aduse la
cunoştinţă studenţilor de către titularul disciplinei/serie de curs la începutul semestrului.
(4) În fiecare fişă a disciplinei, titularul disciplinei va specifica baremele minimale, maximale sau
standardele minime de performanţă, în funcţie de tipul de evaluare corespondent.

CAPITOLUL II – FORME ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE
Art. 5

Performanțele profesionale ale studenților pe parcursul unui program de studii se pot determina
prin:
a. Evaluare continuă, constând în verificări permanente, orale şi/sau scrise, precum şi cu privire
la formarea deprinderilor/abilităţilor practice, după caz (răspunsuri directe, demonstraţii,
expuneri, explicaţii, analize, exerciţii, completări, intervenţii, comentarii în cadrul cursurilor,
seminariilor, lucrărilor practice, aplicaţiilor etc.);
b. Evaluare periodică, pe parcursul semestrului, constând în verificări orale, scrise, sau practice,
la date bine precizate.
c. Evaluare sumativă (finală), constând în examene, colocvii, verificări etc., care încheie o unitate
de curs/stagiu de practică (disciplină).
Art. 6

Evaluarea continuă a studenţilor se realizează pe tot parcursul anului universitar şi presupune
verificarea pregătirii acestora la toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ.
Art. 7

(1) Evaluarea periodică se planifică de cadrele didactice şi se anunţă cu cel puţin 7 (şapte) zile
înainte de data susținerii.
(2) Verificările se vor desfăşura în cadrul orelor de curs, seminar sau lucrare practică, după caz.
Art. 8

(1) Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unui program de studii se
încheie cu o evaluare finală (orală, scrisă, practică sau combinată).

(2) Modalităţile de evaluare, criteriile de acordare a notelor, numărul de credite aferent
disiplinelor, bibliografia necesară etc., sunt stabilite de cadrul didactic titular de disciplină, în fişa
disciplinei, sunt aprobate de Consiliul Departamentului şi aduse la cunoştinţa studenţilor la prima
activitate didactică de seminar/lucrare practică/laborator în care se studiază disciplina respectivă.
Acestea nu pot fi modificate ulterior, cu excepția situației în care apar modificări legislative.
Art. 9

(1) Evaluarea finală prin colocviu (verificare pe parcurs, susţinere a unui proiect sau lucrare
practică), se realizează în ultimele ore planificate ale disciplinelor, înaintea sesiunilor de examen.
(2) Evaluarea finală sub formă de examen se realizează numai în sesiune.
Art. 10

(1) Fiecare semestru se încheie printr-o sesiune de examene.
(2) Stabilirea datelor examenelor, a locurilor de examinare şi a comisiilor de examen sunt de
competenţa facultăţilor.
(3) Afişarea programării examenelor se face pe site-ul Academiei, platforma de e-learning a
fiecărei facultăți sau la avizierul facultăţilor cu cel puțin 15 zile înainte de începerea sesiunii de
examene.
(1) Examinarea prin probă scrisă se poate realiza prin administrarea unui test-grilă, constând în
rezolvarea unui chestionar, elaborat/aprobat de cadrul didactic titular de disciplină sau sub forma
unui test clasic constând în rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau aplicaţii.
(2) În cazul testului clasic, subiectele de examen vor fi, întocmite în una sau mai multe variante,
uniforme din punct de vedere al gradului de dificultate.
Art. 11

(1) Examinarea prin probă orală se poate face pe baza biletelor de examen, extrase de student
din totalul biletelor întocmite/aprobate de titularul disciplinei.
(2) Numărul biletelor de examen va fi astfel stabilit astfel încât să se asigure examinarea
echitabilă şi imparţială a tuturor studenţilor, evitându-se elaborarea unui număr excesiv de mare
de bilete, care să conducă la fragmentarea materiei, sau un număr redus de bilete, care să conducă
la repetarea răspunsurilor sau la răspunsuri lungi, care ar prelungi în mod inutil timpul de
desfăşurare a examenului.
(3) După extragerea biletului de examen, studentul poate opta pentru schimbarea acestuia, o
singură dată, caz în care nota acordată va fi diminuată cu 2 (două) puncte.
Art.12
(1) Examinarea prin probă practică se realizează la disciplinele la care activitățile au un
pronunțat caracter practic, conform prevederilor din fișele disciplinelor respective, potrivit
deciziei comisiei de examinare.

(2) Examinarea practic-aplicativă se realizează prin desfășurarea unei activități practice
(executarea unei ședințe de tragere) sau prin executarea unor activități aplicative (elemente de
dispozitiv, posturi, patrule) pentru verificarea nivelului de pregătire practică, la disicplinele
prevăzute cu lucrări practice ca formă de pregătire.
(3) Activitățile de evaluare desfășurate în poligoane acoperite, săli tactice sau în exterior se susțin
în fața unei comisii constituită conform prevederilor art. 15 din prezenta metodologie.
(4) Examinarea mixtă se realizează pe baza biletelor de examen, extrase de student din totalul
biletelor întocmite/aprobate de titularul disciplinei și prin desfășurarea unei activități practice
(executarea unei ședințe de tragere) și prin executarea unor activități aplicative (elemente de
dispozitiv, posturi, patrule) pentru verificarea nivelului de pregătire practică, la disicplinele
prevăzute cu lucrări practice ca formă de pregătire.
(5) Nota la proba orală este media aritmetică a notelor obținute de student la subiectele conținute
de biletul de examen.
(6) Nota la proba practică este nota obținută de student în cadrul evaluării activității practice.
(7) Nota finală este media aritmetică dintre nota obținută la proba practic-aplicativă și nota
obținută la proba orală.
(8) În situații justificate, proba orală se poate înlocui cu proba scrisă, desfășurată în condițiile art.
11 din prezenta metodologie.
Art. 13
(1) Evaluarea finală la o disciplină este condiţionată de participarea studentului la activităţile
practice obligatorii programate pe parcursul semestrului: seminar, curs, laborator, proiect,
elaborarea unor lucrări practice, ştiinţifice etc. prevăzute în fișa disciplinei respective.
(2) Ponderea acestor activităţi în evaluarea finală se poate stabili de titularul disciplinei în fişa
disciplinei.
Art. 14
(1)Toate examenele se desfășoară în spațiul universitar, respectiv on-line și se susțin în fața unei
comisii formate din cel puţin două cadre didactice (titularul disciplinei / titularul seriei de curs şi
cadrul didactic care a condus seminariile /lucrările practice sau un alt cadru didactic din același
departament), precum și cel puțin un colaborator de specialitate, după caz.
(2) Elaborarea subiectelor pentru oricare dintre modalitățile de evaluare prevăzute la alin.(1) se
face întotdeauna de către cadrele didactice/asimilate din cadrul disciplinei respective sau din
cadrul uneia înrudite, în situația în care nu există titular.
(3) Pentru elaborarea subiectelor vor fi consultați și colaboratorii de specialitate, prevăzuți la
alin. (1) (din partea beneficiarului specialității respective).
(4) Aprobarea conținutului subiectelor se face de către titularul disciplinei sau de către Directorul
departamentului, în situația absenței titularului.

(5) În cazul în care titularul disciplinei / titularul seriei de curs a fost şi conducător de seminar sau
în cazuri speciale, directorul departamentului va desemna în comisie un alt cadru didactic, de la
aceeaşi disciplină sau o disciplină înrudită.
(6) Comisiile de examinare se propun de Consiliul Departamentului şi se aprobă de Consiliul
Facultăţii./
Art. 15
(1) Evaluarea la sfârşitul stagiului de practică se face de cadrul didactic îndrumător de practică
sau directorul departamentului, în baza aprecierii tutorelui profesional al studentului/
beneficiarului.
(2) Notarea finală se va realiza în Academie prin acordarea unei note de la 1 la 10, exprimată în
numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci).
(3) În acordarea notei, se ţine seama de activitatea desfăşurată în stagiul de practică, şi de
aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică (și de modul de completare a
caietului de stagiu în cazul Facultății de Pompieri).
(4) Studentul care nu a obţinut nota de promovare sau care, din motive imputabile, nu a executat
stagiul de practică în perioada stabilită, va repeta/efectua stagiul de practică potrivit prevederilor
art. 6 alin.2 din cadrul HSU nr. 30/2019-organizarea și desfășurarea stagiului de practică.

CAPITOLUL III – EVALUAREA SUMATIVĂ
Secţiunea I – Organizarea evaluării
Art. 16
(1) Într-un an universitar, studenţii beneficiază de trei sesiuni de examene: câte o sesiune de
promovare pentru fiecare semestru şi o sesiune de restanţe şi reexaminări, planificate conform
structurii anului universitar.
(2) Perioadele desfăşurării sesiunilor de examene se stabilesc de către fiecare facultate, înaintea
începerii anului universitar.
(3) În perioada sesiunilor de examene, programarea examenelor nu se poate face în zile
calendaristice consecutive cu excepţia examenelor din sesiunea de restanţe şi reexaminări.
(4) Evaluarea studenților se poate realiza în sala de curs și/sau on-line.
Art. 17
(1) Studentul care din motivele neimputabile prevăzute în Regulamentul privind activitatea
profesională a studenţilor nu se poate prezenta la examenul / colocviul / verificarea / proiectul
programat cu clasa din care face parte, poate solicita în scris decanului facultăţii, cu avizul
directorului de departament și a secretarului șef al facultății, reprogramarea susţinerii examenului
cu o altă clasă, care are aceeaşi comisie de examinare, sau la o altă dată, în acord cu preşedintele
comisiei de examinare.

(2) Reprogramarea prevăzută la alin. (1) va avea loc la o dată stabilită de către decanul facultății
la propunerea directorului de departament, după încetarea cauzei neimputabile studentului.
(3) Studentul care din motivele prevăzute la alin. (1) nu promovează anul universitar, poate
susţine examenele nepromovate, o singură dată, în termen de 15 zile de la reluarea activităţilor
şcolare, la propunerea decanului facultăţii, cu aprobarea Senatului universitar.
Art. 18
Studenţii pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei, potrivit prevederilor din cadrul RAPS în
vigoare.

Secţiunea II – Tematica şi biletele de examen
Art. 19
(1) Tematica de examen va cuprinde elementele de conținut ale disciplinei care trebuie parcurse
de studenţi pentru examen, cu indicarea principalelor probleme din cadrul acestora, precum şi
bibliografia în care se regăsesc problemele în cauză.
(2) Acestea se vor afişa cu cel puţin o săptămână înainte de începerea sesiunii de examene.
(3) La o disciplină se admite o singură tematică de examen, indiferent de numărul cadrelor
didactice examinatoare.
(4) Cu cel puțin 15 zile înainte de începerea sesiunii sau de susținerea colocviului/verificării
cadrele didactice vor comunica studenţilor tematica de examen.
Art. 20
(1) Subiectele de examen vor fi formulate pe baza fișei disciplinei în cauză, având în vedere
problemele predate la curs, recomandate studenţilor spre învăţare din manuale, cele seminarizate,
precum şi aplicaţiile practice şi studiile de caz rezolvate sau propuse spre rezolvare în cadrul
seminariilor şi lucrărilor practice.
(2) La examinarea prin probă orală, indiferent de numărul cadrelor didactice examinatoare la o
disciplină se va elabora un singur rând de bilete de examen.
(3) Subiectul care trebuie rezolvat de către studenţi, trebuie extras de către aceştia din mapa cu
subiecte formulate pentru examenul la disciplina respectivă.

Secţiunea III – Desfăşurarea evaluării finale
Art. 21
(1) Intrarea studenţilor în sala de examen se face în exclusivitate pe baza carnetului de student
vizate pe anul în curs.

(2)
În situația în care carnetul de student nu poate fi înmânat, Președintele comisiei de
examinare va verifica identitatea studentului prin compararea documentului de identitate cu
poziția din catalog.
(3) Cadrele didactice examinatoare au obligaţia să controleze persoanele din sala de examen
pentru a constata dacă au calitatea de student şi dacă fac parte din seria respectivă de studiu.
(4) Legitimarea studenţilor se va face pe baza confruntării datelor din carnetul de student cu cele
din documentul de identitate.
(5) Secretariatele facultăţilor au obligaţia să ataşeze la cataloagele de examen liste cu studenţii
care nu pot participa la examinare, cu cel puțin 24 ore înaintea desfășurării activității.
Art. 22
(1) La examen/ colocviu/verificare pe parcurs/prezentarea proiectului, cadrele didactice vor
comunica studenţilor baremul de notare, menţionându-se ponderea examinării şi a activităţilor
din timpul semestrului. Totodată, va fi comunicat studenţilor modul de punctare a subiectelor din
cadrul examinării scrise sau orale.
(2) În cazul examinării prin probă scrisă, după desfăşurarea acesteia, cadrele didactice vor
afişa/prezenta modul de rezolvare a subiectelor, indicând modul de punctare a acestora, astfel
încât studenţii să-şi poată autoevalua răspunsurile formulate.

Secţiunea IV – Notarea şi consemnarea rezultatelor evaluării
Art. 23
(1) Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10 şi se înscriu în cataloage
obligatoriu în numere întregi, precum și în cifre și litere.
(2) În cadrul evaluării finale, nota minimă de promovare este 5 (cinci).
(3) Rotunjirea notei acordate la evaluarea finală se va face la cea mai apropiată notă

întreagă.
(4) Frauda/tentativa de fraudă la examene, constatată de către membrul/membrii comisiei de
examinare şi consemnată de către cadrul didactic examinator/supraveghetor într-un raport adresat
Decanului Facultăţii ori nepredarea lucrării scrise atrage eliminarea din examen, notarea cu nota
”1” (unu), nepromovarea examenului și sancționarea studentului potrivit prevederilor
Regulamentului privind activitatea profesionala a studenților.
(5) Neprezentarea la examen este consemnată în catalog cu absenţă.
(6) Cataloagele completate sunt semnate de comisia de evaluare constituită pentru disciplina
respectivă şi se depun la secretariatul facultăţii, în maxim 10 zile calendaristice de la data
susţinerii examenului.

(7) Rezultatele evaluării / notele finale se vor comunica studenților prin grija președintelui
comisiei de examen, în termen de două zile lucrătoare de la predarea cataloagelor.

Art. 24
(1) La disciplinele facultative se pot acorda note sau calificative.
(2) La disciplinele facultative, trecerea notei/calificativului în catalog se face în funcţie de
opţiunea studenţilor.
(3) Rezultatele la aceste discipline nu se iau în considerare la calculul mediei anuale, dar se vor
regăsi în Registrul matricol şi în ,,Suplimentul la diplomă” a studentului.
Art. 25
(1) La Facultatea de Pompieri, în cadrul evaluării finale a unei discipline din planul de
învățământ, se pot susţine mai multe probe (examen scris, proiect), notate distinct, așa cum este
prevăzut în fișa disciplinei.
(2) Nepredarea în termen a proiectului (numai în cazul în care acesta face parte din aplicaţiile la
disciplină), nu poate constitui o condiţie de neadmitere la examen, în cazul în care fișa disciplinei
respective nu conține alte pevederi.
Art. 26
Studentul care a promovat la o disciplină cuprinsă în planul de învăţământ, acumulează implicit
şi creditele transferabile alocate disciplinei respective.

Secţiunea V – Contestaţii
Art. 27
(1) Contestația se poate face numai pentru nota proprie, în scris, letric sau on-line, în termen de
24 de ore de la afişarea rezultatelor la Secretariatul facultății, care o va înainta de îndată
comisiei de contestație.
(2) Comisia de contestație - soluționează contestațiile în termen de 3 zile lucrătoare de la data
depunerii. Rezultatul contestației se va comunica prin afișarea la secretariatul facultății sau pe
platforma de e-learning a Academiei în secțiunea disciplinei, în termen de 2 zile lucrătoare de la
soluționare.
(3) Dacă în urma soluționării contestației se va stabili o notă mai mare decât cea acordată inițial,
Comisia de contestații va proceda la consemnarea în catalog a notei obținute și va înainta
secretariatului facultății catalogul de examinare împreună cu procesul-verbal în original.
Procesul-verbal de soluționare a contestației se va comunica și titularului de disciplină.
(4) La probele orale sau practice nu se admit contestații.
(5) În cazul în care, în urma contestaţiei, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota
finală la examenul respectiv rămâne nota iniţială.
(6) După încheierea perioadei de depunere şi de soluţionare a contestaţiilor, nu mai este permisă
nicio modificare în catalog.

CAPITOLUL IV – EVALUAREA LA FINALIZAREA STUDIILOR
Art. 28
(1) La finalizarea studiilor, în termenul prevăzut de planul de învăţământ, cu adăugarea eventuală
a perioadelor de prelungire ori întrerupere a şcolarizării, studentul este declarat absolvent numai
dacă a promovat toate examenele, colocviile şi alte forme de verificare pe care era obligat să le
susţină.
(2) Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de
absolvent.
Art. 29
(1) Media de promovare a fiecărui an de studii se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, ca
medie aritmetică a notelor obţinute în anul respectiv la evaluarea finală la toate disciplinele
prevăzute în planul de învăţământ.
(2) Media generală de promovare a anilor de studii se calculează cu două zecimale, fără rotunjire,
ca medie aritmetică a mediilor anuale de promovare.
Art. 30
Finalizarea studiilor în Academie se face prin examen de licenţă, respectiv prin examen de
diplomă la Facultatea de Pompieri.
Art. 31
Examenele de licenţă/diplomă se desfăşoară potrivit Regulamentului adoptat anual de Senatul
Universitar.

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE
Art. 32
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor unei evaluări nu este publică.
Art. 33
(1)Studenţii sunt obligaţi să prezinte carnetele de student pentru trecerea notelor obţinute la
examenele /colocviile constând în probă orală/practică.
(2)Toate activitățile necesare procesului educațional se desfășoară cu respectarea dispozițiilor
Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Art. 34
(1)Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2021.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, Metodologia nr. 4566240/01.10.2013
privind evaluarea studenților Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” la studiile universitare
de licență, precum și orice altă dispoziție contrară, se abrogă.

