INSTRUCȚIUNI PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR / COLOCVIILOR
ÎN SESIUNEA DE RESTANȚE (toate specializările)

05.07.2021 - 11.07.2021
la disciplinele:
DESEN TEHNIC ŞI INFOGRAFICĂ I, TECHNICAL DRAWING AND INFOGRAPHICS I,
REPREZENTĂRI GEOMETRICE ALE SUPRAFEȚELOR TOPOGRAFICE

MARȚI,
MERCURI,

06.07.2021 – ora 10:00
07.07.2021 – ora 17:00

Recuperările au loc în data de 05.07.2021 la ora 10:00.
Studenții trebuie să se înscrie la recuperări până în data de 30.06.2021 ora 17.00!
Studenții trebuie să se înscrie la examen / colocviu până în data de 05.07.2021 ora 17.00!
Stimați studenți, pentru a vă prezenta la recuperări, colocvii, examene, vă rugăm să vă înscrieți în
tabelul pe care-l găsiți la link-ul de mai jos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AbifIzPp5S0QRNxUH8hWMGUxXQsIwThlOK66UDPM8w/edit?usp=sharing

De asemenea, vă rugăm, să aveți grijă să vă înscrieți la cadrul didactic cu care ați avut ore (a se
vedea bara de jos a tabelului) pe parcursul semestrului.
Astfel, pentru recuperarea lucrărilor la disciplinele DTI I (IC), RGST (MTC), DTI I (MTC) vă veți
înscrie la cadrul didactic cu care ați avut orele de lucrări iar, pentru susținerea examenelor la disciplinele
RGST (MTC), DTI I (MTC) vă veți înscrie la cadrul didactic cu care ați făcut cursul.
ATENȚIE! Veți putea susține colocviul/ examenul (o singură dată) doar în ziua și la ora
pentru care vă înscrieți în tabel!
1

Condițiile care trebuie îndeplinite de către studenții care se prezintă în această sesiune:
 DTI I (IC):
- La colocviu se pot prezenta studenții care au obținut cel puțin nota 5 la lucrări.
 RGST, DTI I (MTC)
La examen se pot prezenta studenții care au obținut cel puțin nota 5 la lucrări.
Vă rugăm să NU completati tabelul pentru examen/colocviu înainte de a obține nota 5(cinci) la
lucrări!
Pe durata desfășurării examenelor studenții vor avea asupra lor un act de identitate cu
fotografie. De asemenea, vor fi dotați cu microfoane și camere web funcționale!
TOȚI STUDENȚII ÎNSCRIȘI VOR FI PREZENȚI PE TEAMS ÎN ECHIPA ÎN CARE VOR FI ÎNROLAȚI CU 30 MIN.
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXAMENULUI/COLOCVIULUI!

IMPORTANT:
-

toate examenele, indiferent de disciplină, se vor desfășura online pe platforma Microsoft Teams;
studenții vor fi înrolați în clasele aferente materiilor la care au de susținut examen;
fiecare student va vedea subiectul la ora și data stabilită în programarea de mai sus, în secțiunea „Assignments”,
precum și ora până la care pot fi încărcate rezolvările;
rezolvările vor fi fotografiate, iar fotografiile vor fi încărcate în aceeași secțiune, „Assignments” → „Add Work”;;
la examene se pot prezenta studenții care au obținut minim nota 5 la lucrări;
în cazul în care, media de la lucrări este mai mică decât 5, studenții au posibilitatea de a mări aceste note în
sesiunea de restanțe aferentă semestrului în care s-a desfășurat materia la care au de susținut examen.
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INSTRUCTIONS FOR TAKE EXAMS IN THE SUMMER RE-EXAM SESSION

05.07.2021 - 11.07.2021
for Technical Drawing and Infographics I

TUESDAY,
WEDNESDAY,

06.07.2021 – 10 a.m.
07.07.2021 – 5 p.m.

The recoveries will take place on Monday, 05.07.2021, 10 a.m.
For taking part to the recoveries, the students need to be inscribed until 30.06.2021, 5p.m.!
For taking part to the exams the students need to be inscribed until 05.07.2021, 5 p.m.!
Dear students, to take part to recoveries/examinations and exams, please inscribe your names in
the table at the link below:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17AbifIzPp5S0QRNxUH8hWMGUxXQsIwThlOK66UDPM8w/edit?usp=sharing

As well, please pay attention to inscribe yourself, in the table, at the correspondent teacher (see
the bottom bar of the table).
Thus, for the discipline TDI I you have to inscribe your name at the teacher from the workshop.
ATTENTION! You will be able to take the exam (once) only on the day and at the time which
you are registered for in the table!
Conditions to be met by the students who take exams in this session:
- at the exam will take part the students who have the grade 5 (at least) at the workshops.
Please DO NOT fill the table for the exam before you get a grade of 5(five) for the workshop.
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During the exam will have a document for identification (student’s card or ID card)! As well,
they will be equipped with functional webcams and microphones!
ALL THE REGISTERED STUDENTS WILL BE PRESENT ON TEAMS, IN THE TEAM IN WHICH THEY WILL BE
ENROLLED, 30 MINUTES BEFORE THE START OF THE EXAM!
IMPORTANT:
-

the exams will take place online on Microsoft Teams;
every student will see the subject at the time and date established in the schedule above, tab „Assignments”, as
well as the deadline for uploading the solutions;
the solutions will be photographed and the pictures will be uploaded in the same tab „Assignments” → „Add Work”;
at the exams can take part the students who obtained the grade 5, at least, for the workshop;
if the average grade for the workshop is lower than 5, the students have the opportunity to improve it in the reexams session related to the semester in which took place the discipline TDI I.
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