
 
 

 

 

Minuta întâlnirii dintre conducerea  

Facultății de Automatică și Calculatoare și studenții reprezentanți  

ai acesteia 

 

La întâlnirea din data de 19.05.2020 au fost prezenți domnul decan Radu-Emil PRECUP, domnul 

prodecan Ciprian CHIRILĂ, directorii departamentelor CTI și AIA, domnul Mihai MICEA și doamna 

Adriana ALBU și doamna Maria PETOFI. 

Mai jos se regăsesc răspunsurile dumnealor la întrebările studenților reprezentanți colectate de la 

fiecare secție a facultății. 

 

Q&A 

 

1. Care este data la care activitatea pe parcurs trebuie să fie încheiată? 

În mod normal activitatea ar trebui sa se finalizeze în săptămâna 14. Conform HCA 

60/19.05.2020, având în vedere că procesul didactic a trebuit adaptat la noile reglementări apărute în urma 

instaurării stării de urgență, se pot efectua activități specifice disciplinelor din semestrul 2 și se pot 

încheia prin evaluare online unele activități pe parcurs chiar și în sesiunea 4, atâta timp cât este nevoie de 

acest lucru și există un acord între cadrul didactic și studenții din anul respectiv. 

 

2. Timpul de răspuns la anumite examene (de exemplu, FIEtc și MAC la anul 1 IS) este 

considerat de studenți prea scurt. Se poate reglementa acest aspect? 

Timpul necesar se reflectă și în note, iar cumva notele mari reflectă un timp suficient. Se cunoaște 

problema întâmpinată la disciplina MAC. Va discuta reprezentantul de an cu cadrul didactic pentru a 

clarifica timpul exact de la evaluare. Se încearcă desfășurarea examenelor astfel încât să se poată menține 

corectitudinea și poate de aici apar diferitele probleme. 

Se recomandă o discuție cu cadrele didactice, pentru a rezolva diversele probleme. 

 

3. Ce se va întâmpla cu materiile unde până în prezent nu au fost susținute sesiuni de 

întrebări, ci doar au fost încărcate materiale online? 

Titularii probabil consideră materialele puse ca fiind suport pentru examenul din sesiune, chiar 

dacă nu au existat discuții live ale cadrelor didactice cu studenții. Dacă totuși nu există din partea cadrelor 

didactice interes, iar studenții își arată interesul, trebuie anunțată conducerea, pentru a ajunge la un 

consens.  

 

4. Ținând cont de faptul că posturile de la companii pentru practica de vară s-au redus 

foarte mult, cum se poate efectua practica de către studenții care nu au un loc de muncă? 

 

La nivelul departamentului CTI au fost prevăzute câteva locuri pentru studenți, în special pentru  



 
 

 

începerea lucrărilor de diplomă, în laboratoare și nu numai. Va exista o ofertă din partea facultății pentru 

practică. Practica se poate face și în localitățile de domiciliu. Dacă chiar nu va fi posibil, se va merge cu 

practica în anul terminal.  

În cadrul departamentului AIA, s-a transmis cadrelor didactice să nu fie refuzați studenții care vor 

să facă practică online la facultate.  

 

 

5. În cadrul anului 2 IS, metoda de evaluare nu este încă cunoscută la unele discipline. Ce 

putem face în această situație? 

Se poate discuta concret pe materii, iar doamna director de departament poate discuta cu cadrele 

didactice. Este mai complicat acum și trebuie asigurat un cadru corect.  

Se va trimite mail către cadrele didactice pentru a le transmite să comunice modalitatea de 

examinare, până la finalul săptămânii. Nu se dorește să fie o sesiune care să ridice dificultăți pentru 

studenți, dar trebuie să fie bine pentru toată lumea, în definitiv, 

 

6. La unele discipline, cerințele logistice sunt mult prea complexe și nu pot fi îndeplinite 

De studenți (de exemplu, deținerea a două camere web pentru examinare). Ce putem face în această 

situație? 

Conducerea nu poate impune cum să se desfășoare anumite examene, dar în această situație se va 

discuta cu cadrele didactice, să trateze distinct cazurile de studenți care nu au două camere și să existe o 

alternativă de evaluare și pentru aceștia. 

 

7. În anul 3 IS există proiecte în cadrul cărora se trimit componente hardware către 

studenți, iar aceștia sunt nevoiți să plătească transportul pentru ele. Cum se poate rezolva acest 

impediment? 

Studenții au plătit deja, iar unele componente nu funcționează, nota se dă pe un proiect funcțional, 

iar acest lucru constituie de asemenea, o problemă. 

Se va discuta aspectul legat de taxarea studenților, mai rămâne însă și problema cu proiectul 

funcțional unde trebuie găsită o soluție.    

 

8. Există situații în cadrul laboratoarelor și proiectelor unde asistenții nu le răspund 

studenților și nu le oferă acestora niciun fel de sprijin. Ce se poate face în acest caz? 

Ar trebui discutat cu cadrul didactic titular despre situație, ca acesta să poată găsi o soluție. 

 

9. Notele de la secretariat sunt neactualizate la unele discipline, iar acest factor este 

problematic în special pentru studenții din an terminal. Cum se poate rezolva această problemă? 

Se va verifica situația pentru anii terminali. E important ca și studenții care întâmpină această 

dificultate să sesizeze problema către studenții reprezentanți și conducerea facultății. 

Doamna Petofi a trimis un mail pe acest subiect către cadrele didactice, ca acestea să verifice și să 

actualizeze notele.  

 



 
 

 

10. Care sunt repercusiunile neachitării taxei de studii până la data de 22.05.2020?  

Ulterior încheierii timpului prevăzut pentru plată, va apărea o hotărâre a Consiliului de 

Administrație și se va prelungi perioada de plată a taxei, dar cu penalizare.  

 

 

11. În situația în care un student nu știe suma exactă pe care trebuie să o plătească ca taxă 

de studiu ce ar putea să facă? 

Poate trimite un mail la secretariat și se va găsi o soluție. Aici se găsesc mailurile pentru 

secretariatul online.  

 

12. Cum se va întâmpla în acest semestru feedback-ul dat de studenți pentru cadrele 

didactice? 

Se așteaptă o decizie despre acest aspect de la Direcția Generală de Asigurare a Calității (DGAC). 

Procesul a fost început, dar nu se mai pot genera parolele pentru anonimatul studenților, iar procesul a 

fost oprit din acest motiv. Nu se mai poate realiza feedback-ul în acest semestru, din cauza lipsei 

anonimatului. 

 

13. Cum se poate rezolva problema cadrelor didactice care se exprimă puțin mai greu în 

limba engleză și predau în cadrul unei secții cu predare în limba engleză? 

Problema este cunoscută și se  încearcă rezolvarea ei, dar nu este așa simplu și rapid.. Probleme 

mai apar unde sunt studenți străini, veniți prin programul Erasmus+, dar se rezolvă punctual .  

 

14. Care este situația susținerii disertației în contextul actual? 

Pentru susținerea lucrării de disertație vor exista 3 sesiuni, una în iunie/iulie, una în septembrie și 

o sesiune în luna februarie.  

Nu se va lua o decizie legată de plata licenței și disertației în toamnă, decât după sesiunea din 

iunie/iulie, pentru a nu exista probleme la această sesiune și studenți care să amâne prea mult.  

   

  

 

https://ligaac.ro/stiri/secretariat-online

