Instrucțiuni cu privire la desfășurarea examenelor de Restanță
în sistem online
-studenți-

-

În sesiunea de restanțe din perioada 23 mai - 5 iunie 2020 pot participa la susținerea
examenelor restante numai studenți din anii terminali (an IV licența si anul II master)

-

Pentru o mai bună desfășurare a examenelor restante, studenții restanțieri sunt rugați să
transmită un email în care să specifice dorința de participare la examenul de restanță, către
cadrul didactic titular, cu cel puțin 2 zile înainte de data programată pentru examinare.

-

Taxele pentru disciplinele restante se plătesc online, în contul:
RO77RNCB0723000506250319 (deschis la BCR);
Pe ordinul de plata se specifică numele studentului şi numele facultății

-

In vederea participării la examene, studenții trebuie să dețină și să poată accesa contul pe
platforma Moodle. Vă rugăm să verificați cu cel puțin 3 zile înainte de examen că puteți accesa
platforma educațională. În situația în care întâmpinați dificultăți vă rugăm să luați legătura cu
d-l Marius Bercaru (marius.bercaru@upb.ro) pentru soluționare.

-

Pentru participarea la examenul restant din anii anteriori (adică anul I, II sau III de licență și
respectiv anul I de master) studenții restanțieri trebuie să se înroleze, în calitate de „cursant”,
în efectivul claselor corespunzătoare cursurilor la care doresc să susțină examenul restant, cu
cel puțin 3 zile înainte de data programată pentru examinare.

-

Pentru înrolare la un curs, se identifică cursul conform anului si semestrului în care acesta este
prevăzut în planul de învățământ – din pagina principala (fig 1). După accesarea cursului, se
apasă butonul „înscrie-mă”(fig. 2).

Figură 1. Localizarea cursurilor in pagina principala din platforma educațională

Figură 2. Bontonul de înscriere la curs, în calitate de cursant.

-

În situația în care studenții nu se pot înrola în clasele respective, trebuie să anunțe prin email
cadrul didactic titular și respectiv pe D-l Marius Bercaru (suport IT), cu cel puțin 3 zile înainte
de data programată pentru examen.

-

În situația în care pentru examinare este prevăzută și o proba orală, aceasta se desfășoară
accesând platforma Microsoft Teams, pentru care se folosesc aceleași informații (utilizator și
parolă) ca și cele necesare pentru accesarea platformei Moodle.

-

Pentru detalii suplimentare legate de utilizarea platformei educaționale, vă rugăm să
parcurgeți „Ghid minimal de utilizare a platformei UPB de cursuri online pentru studenți” și
respectiv „Ghid minimal de accesare a activităților didactice live pentru studenți” disponibile
https://chim.curs.pub.ro/2019/ și respectiv pe www.curs.pub.ro

