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Precizări privind susținerea examenului sumativ la FITI













Examenul sumativ se susține onsite, în zilele 9-10.07.2020, conform planificării anunțate
de decanat;
Durata examenului este de 2 ore, timp în care studenții tratează subiectele la toate
disciplinele planificate pentru examen (între două și cinci discipline);
Până la finalul modulului al doilea, în data de 18 iunie, cadrele didactice titulare de
disciplină au obligația să încarce pe platforma Teams, precizări privind modul de
examinare. În acest document nu se repetă cerințele de ansamblu din fișa disciplinei,
fiind precizate aspectele particulare ale examenului sumativ, în special modul de
examinare (test grilă, rezolvare de probleme, studii de caz etc.). La cele mai multe
discipline examenele formative din timpul semestrului au examinat 80 din conținut, iar
pentru examenul sumativ se examinează 20%. În cazul unor proporții diferite trebuie să
informați decanatul. Se vor evita detaliile teoretice de redare a unor conținuturi, care se
presupune că au fost examinate formativ și se va pune accent pe aspectele de sinteză,
gândire critică etc. Un exemplu de cerințe este dat în Anexa 1;
Fiecare cadru didactic pregătește subiecte sub forma anunțată în cerințe (teste grilă,
rezolvare de probleme, studii de caz etc.) și le multiplică pe formate A4 pentru toți
studenții care participă la examinare. Un exemplu de subiect este dat în Anexa 2.
Subiectele vor fi împărțite de cadrul didactic examinator într-un număr de plicuri
(pachete) egal cu numărul sălilor de concurs, pe care scrie denumirea disciplinei,
numele cadrului didactic examinator și numărul sălii de examen. Acestea sunt înmânate
cadrului didactic responsabil de sală, cu 15 min. înaintea examenului;
Fiecare sală de examen are un cadru didactic responsabil de sală, desemnat de decanat,
care înainte de examen primește/returnează de la/la cadrul didactic examinator
plicurile cu subiectele pentru examen și se îngrijește de distribuția/colectarea către/de
la studenți;
Studenții unei grupe sunt repartizați de decanat în mai multe săli, iar cadrul didactic
examinator supraveghează în una din acestea. Pe parcursul examenului, prin rotație, un
cadru didactic examinator parcurge celelalte săli în care are studenți la examinare,
pentru a clarifica eventuale întrebări ale studenților, după cum îi este permis de cadrul
didactic responsabil de sală;
Anterior examenului, cadru didactic responsabil de sală studiază repartizarea pentru
examene și configurația sălii, stabilește modul de așezare al studenților și îi
coordonează în acest proces, astfel încât să fie respectată distanța socială și cerința de
4mp/participant la examen.
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Igienizarea sălilor este asigurată de serviciul administrativ.

Anexa 1
Precizări privind examenul sumativ la disciplina X







Examenul sumativ constă în soluționarea unei aplicații practice în care studentul
demonstrează cunoașterea metodelor de …….. și calculul parametrilor de ……..
Exemple de aplicații cerute: Bibliografie autor/carte/cap.
Studentul primește o foaie de examen cu textul aplicației, completează
numele/prenumele și rezolva aplicația pe aceeași foaie.
Studentul se prezintă la examen cu un calculator personal. Nu are asupra sa telefonul
mobil. Nu se împrumută același calculator între participanți.
La finalul examenului studentul preda foaia primită.
Timp de lucru pe subiect la disciplină – aprox. 15 min

Anexa 2
Subiect pentru examenul sumativ la disciplina X
Numele și prenumele :
Aplicație: Să se întocmească graficul activității …… pentru montajul unei operații ….. , care s-ar
preta să se efectueze în serie.
Rezolvare:
Denumire operație selectată de studnt: ……………………………………
Grafic ….

6 iunie 2020.
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