Mic dicționar
studențesc
Contract de studii: contract educaţional încheiat în anul 1 de studii între student şi universitate/
facultate, care conţine drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi lista disciplinelor cu creditele
aferente pe care le vei urma în decursul anilor de studii.
Curs: predarea unei discipline sub forma unei lecţii pe care trebuie să o înveţi şi pentru care vei
fi examinat în sesiune.
Cursuri obligatorii: sunt disciplinele reprezentative pentru pregătirea ta profesională, pe care
trebuie să le parcurgi în cadrul specializării alese.
Cursuri opţionale: sunt disciplinele pe care tu alegi să le parcurgi şi care au drept scop
dezvoltarea competențelor specifice și a culturii generale.
Decan de an: este un cadru didactic, asemenea unui „diriginte”, ales pentru fiecare generaţie cu
scopul de a te îndruma şi integra în mediul universitar.
Distribuită: disciplină cu evaluare pe întreg parcursul semestrului. Media este formată din cel
puțin 3 note care reflectă prestația de ansamblu.
Examen: modalitate frecventă de evaluare; poate fi scris sau oral (sau ambele) în funcţie de
disciplină.
Laboratoare: lecţiile sunt predate sub forma activităţilor practice, iar prezenţa este obligatorie
în proporţie de 90%.
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Măriri: sunt examene care se desfăşoară în sesiunea de restanţe şi reprezintă o nouă şansă de
a-ţi creşte media disciplinei.
Parţial: lucrare scrisă susţinută la mijlocul semestrului, care are o pondere importantă din nota
finală.
Practica de specialitate: este o disciplină obligatorie, pentru care vei fi coordonat şi notat de
un tutore de practică.
Restanţă: dacă nu ai luat o notă de minim 5, mai ai şansa de a repeta examenul în sesiunea
de restanţe. Perioada de restanţe și data examinării la fiecare disciplină le vei găsi pe site-ul
facultății sau la avizier.
Seminare: sunt ore interactive accentuând aplicabilitatea informaţiilor învăţate la curs. Îţi
recomandăm să fii activ deoarece vei fi punctat pentru implicare, iar aceste puncte vor fi luate în
considerare la nota finală. Prezenţa este obligatorie în proporţie de 75%.
Sesiune: este perioada cea mai dificilă pentru un student. Sunt 3 săptămâni în care vei fi evaluat
de către profesori la fiecare dintre disciplinele studiate pe parcursul semestrului.
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