
REGLEMENTAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ 
- ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
1. Modalitatea de evaluare finală, pentru fiecare disciplină din planul de învățământ, 

este publicată pe https://andreisaguna.ro/ro/Facultati, la fiecare facultate în parte.  
2. Pentru disciplinele care se finalizează cu proiect/referat/portofoliu, materialele se 

trimit la următoarele adrese de e-mail:  
- Facultatea de Psihosociologie - examenepsihologie@saguna.eu  
- Facultatea de Drept si AP - examenedrept@saguna.eu  
- Facultatea de Științe Economice - 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 este din prima și până în ultima zi a sesiunii de examene, conform 

noii structuri a anului universitar. Elaborarea materialelor se face cu respectarea normelor de 
întocmire și redactare publicate la https://andreisaguna.ro/ro/Studenti  

 
3. Pentru disciplinele care au prevăzută ca modalitate de evaluare  PROBĂ SCRISĂ, 

examenul scris se susține la UAS, conform planificării ce va fi afișată cu o săptămână înainte 
de data începerii sesiunii  

4. Pentru examenele prevăzute cu evaluare finală grilă, acestea se desfășoară on-line 
prin accesarea google form. Link-ul de acces la test va fi trimis în ziua și la ora planificată 
pentru examen și va avea un termen limită de completare 

5. Pentru studenții de la ciclul de studii masterale, care au prevăzut  proiect/referat + 
zoom, aceștia vor trimite proiectul, la adresa de e-mail menționată, cu cel mult 48 de ore înaintea 
datei prevăzută pentru examinare. La data si ora la care va fi planificat examenul, studentii 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 3 studenți, restul rămânănd în camera de 
aștepare 

 
6. Examenele credite/diferențe din anii anteriori, aferente semestrului I se susțin 

conform modalității actuale de evaluare (vezi punctul 1).  
ATENTIE! PENTRU SUSTINEREA EXAMENELOR CREDITE DIN ANII 

ANTERIORI ȘI PENTRUSUSTINEREA DIFERENTELOR, TREBUIE SĂ VĂ 
ÎNREGISTRAȚI ÎN PRELABIL.  

 
PRECIZĂRI IMPORTANTE 

 
Referatele, 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. 
 Programarea examenelor va fi anunțată pe data de 18.01.2021. 
 

 
 
 
 


