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Reguli privind desfășurarea activității în Laboratorul de Informatică
1. Disciplinele „Informatică” și „Elemente de statistică matematică și informatică” sunt în
programul de studii pe întreg semestrul și au VERIFICARE (Colocviu) finală cu o notă.
Dreptul de a participa la verificarea finală (examenul final) este dat de efectuarea integrală a
temelor de laborator şi de elaborarea unui PROIECT ce urmează a fi prezentat „face to face” în
cadrul laboratorului, cînd este fixată data examenului final.
2. Notarea se face în scara de note 1-10. Examenul se consideră promovat cu nota 5. La
verificarea finală/examenul final studentul va răspunde la întrebări pentru verificarea
cunoştinţelor dobândite referitoare la subiectele prezentate la curs şi laborator, conform fișei.
3. La intrarea în sala de laborator, și pe toată perioada activității de laborator, studenții nu trebuie
să utilizeze telefoanele mobile pentru convorbiri, ci decât didactic. Serviciile Internet și Web
nu se vor folosi decât pentru activitățile didactice de la laborator. În cazul în care un student
perturbă activitatea de laborator cu unele abateri de la conduita universitară, profesorul își
rezervă dreptul de lua măsurile adecvate. Pentru cazuri mai grave de indisciplină din partea
unui student, profesorul poate întocmi un Referat asupra comportării studentului, referat care
va fi supus atenției Consiliului Facultății în vederea stabilirii unei măsuri disciplinare adecvate.
4. La fiecare şedinţă de laborator studentul primește material ajutător (resurse digitale) conţinând
teme de laborator, scheme/diagrame, exemple, etape de proceduri de calcul şi rezultatele
aşteptate. Enunțurile, etapele de calcul și rezultatele vor fi explicate în detaliu de către profesor.
Dialogul interactiv profesor-student va reprezenta asigurarea că studenţii şi-au clarificat
noţiunile și temele abordate.
5. La activitățile de laborator studenţii vor lucra pe cât posibil în grupe de câte maxim doi
studenți, sub îndrumarea directă a profesorului. Verificarea, interpretarea, discuţiile asupra
rezultatelor se fac de către profesor cu fiecare subgrupă de lucru în parte, la finalul fiecărei
şedinţe de lucru.
6. Informarea greşită asupra discuţiilor de la curs/seminar/laborator sau lipsa ei, lipsa unor
materiale necesare pregătirii pentru verificări şi examen nu pot fi invocate prin absenţa de la
curs sau laborator. Bibliografia listată cuprinde (resurse online) cel puţin toate subiectele
abordate la curs şi laborator/seminar, pentru aprofundarea unor subiecte după interesul fiecărui
student.
7. Participarea studenţilor la curs și laborator este necesară, întrucât o audiere directă îi ajută la o
mai bună înţelegere a noţiunilor predate, la folosirea unui vocabular adecvat, la posibilitatea
întreţinerii unui dialog interactiv când lucrează în echipă, precum şi la o integrare în viața
universitară. Pentru o prezenţă activă la curs şi laborator studenţii sunt rugaţi sa revadă
materialele prezentate la cursurile şi laboratoarele anterioare.
8. Regulile de mai sus sunt în conformitate cu prevederile de conduită academică prezentate în Carta
Universitară, Codul de etică şi Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. Studenții au
obligația să se legitimeze, să cunoască aceste prevederi și să aibă o participare activă la activitățile de la
curs și laborator. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare la examen, plagiatul
lucrărilor, prezentarea de documente frauduloase, falsificarea semnăturii, etc.

