REGLEMENTAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ
- ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
1. Modalitatea de evaluare finală, pentru fiecare disciplină din planul de învățământ,
este publicată pe www.andreisaguna.ro/info-studenti/sesiuni-de-examene
2. Pentru disciplinele care se finalizează cu proiect/referat/portofoliu, materialele se
trimit la următoarele adrese de e-mail:
- specializările Psihologie și Psihologie clinică - examenepsihologie@saguna.eu
- specializările Drept și Devianță - examenedrept@saguna.eu
- specializările din domeniul Științe Economice (licență și master) și administrație publică
- examenesteconomice@saguna.eu
ATENȚIE! La subiect treceți referat, anul de studiu, iar în mesaj specificați: numele si
prenumele, anul de studiu, specializarea, disciplina. Materialul se atașează în format *.*pdf
Perioada de predare pentru proiecte/referate fără susținere este din prima și până în
ultima zi a sesiunii de examene, adică între 17 ianuarie și 4 februarie 2022.
Proiectele/referatele cu susținere se depun cel târziu cu o zi înainte de data planificată
pentru susținere, până la ora 18,00.
La data si ora la care este planificat examenul, studenții vor primi acces pe zoom și vor
susține on-line proiectele depuse. Susținerea se face în ordine alfabetică, fiind permis accesul
on-line la maxim 10 studenți, restul rămânând în camera de așteptare.
Lucrările care nu respectă termenul de predare nuvor fi evaluate în această sesiune.
Pentru Elaborarea materialelor se face cu respectarea normelor de întocmire și
redactare
3. Pentru disciplinele care au prevăzută ca modalitate de evaluare PROBĂ SCRISĂ,
examenul scris se susține la UAS, conform planificării
4. Examenele credite/diferențe din anii anteriori, aferente semestrului I se susțin
conform modalității actuale de evaluare (vezi punctul 1).
5 . Modalitatea și programarea susținerii unor discipline restante din anii precedenți,
care nu mai figurează în planu actual de învățământ, este următoarea:
fără
Psihologia învățării (RESTANȚĂ)
Referat
susținere
Psihologia securității sociale (RESTANȚĂ)
Metode de cercetare în psihologie (RESTANȚĂ)
Psihologie medicală 1 (RESTANȚĂ)

Referat
Examen scris
Examen scris

fără
susținere
4.02
2.02
fără
susținere

Tehnologia aplicațiilor office (RESTANȚĂ)

Proiect

Drept maritim (RESTANȚĂ)

Proiect

fără
susținere

Referat

fără
susținere

Economia și gestiunea întreprinderii
(RESTANȚĂ)

15:00
17:00

PRECIZĂRI IMPORTANTE
Referatele, proiectele, elaborate și redactate conform regulamentului afișat, vor fi
transmise, cu respectarea strictă a intervalului de timp stabilit, la adresa indicată.
Examenele se vor susține la sediul universității, în condiții riguroase de siguranță
sanitară, strict conform planificării.
Accesul în sala de examen se face, conform programării, pe baza cardului de student.

