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Documente de referință

Art.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare şi Carta Universităţii din Pitești
CAP. I. Dispoziții generale

Art.2. Studenții reprezintă cea mai importantă componentă a activității educaționale a Facultății de
Științe Economice și Drept.

Art.3. Nevoile de dezvoltare și perfecționare a studenților sunt analizate periodic, punându-se un
accent deosebit pe crearea condițiilor necesare atingerii unui nivel de pregătire profesională cât mai
ridicat, ca rezultat al învățării.

Art.4. Un aspect important al procesului de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale oferite de
Facultatea de Științe Economice și Drept este stimularea studenților cu performanțe deosebite și
sprijinirea studenților cu rezultate mai slabe.
CAP. II. Programul de stimulare al studenţilor performanți

Art.5.

Identificarea studenților performanți se realizează

printr-o analiză anuală a rezultatelor

studenţilor din cadrul programelor de studii gestionate la nivelul fiecărui department.

Art.6. Prin prezentul regulament se consideră studenți performanți, studenții cu rezultate care se
cuantifică prin note peste 9,50 la disciplinele cuprinse în planurile de învățământ și studenții care au
obținut rezultate deosebite la olimpiadele/concursurile naționale.

Art.7. Studenţii performanți sunt stimulaţi inspre dezvoltarea capacităților lor socio-profesionale prin
următoarele acțiuni:


mediatizarea prin pagina de Facebook a facultății;



încurajarea participării studenților cu rezultate deosebite la olimpiade, concursuri studențești

etc;


includerea studenților în echipe de cercetare științifică;



publicarea lucrărilor științifice realizate de studenți în volume speciale;



acordarea de diplome de merit sau de excelenţă la finalul fiecărui an universitar în cadru festiv

la nivel facultate;


acordarea de burse de merit și performanță .

CAP. III. Programul de stimulare al studenţilor cu dificultăți de învățare

Art.7. Identificarea studenților cu dificultăți de învățare se realizează printr-o analiză anuală a
rezultatelor studenţilor din cadrul programelor de studii gestionate la nivelul fiecărui department.

Art.8. Prin prezentul regulament se consideră studenți cu dificultăți de învățare, studenții cu rezultate
care se cuantifică prin note sub 6,00 la disciplinele cuprinse în planurile de învățământ.

Art.9.

Studenţii cu dificultăți de învățare sunt sprijiniți în recuperarea decalajelor în nivelul pe

pregătire față de alți studenți prin următoarele acțiuni:


organizarea de cursuri pregătitoare/consultații suplimentare pentru studenții cu rezultate mai

slabe;


monitorizarea rezultatelor învățării și depistarea cauzelor care duc la cunoaşterea insuficientă a

studenților;


realizarea unui dialog individual cu studenții în vederea identificării problemelor care

generează obţinerea unor rezultate slabe;


asigurarea desfășurării procesului educațional într-o formă atractivă și interactivă;



realizarea de acțiuni de tip tutorial;



asigurarea accesului la consiliere a sudenților cu dificultăți de învățare;



facilitarea accesării materialelor didactice prin Internet.

DISPOZIȚII FINALE
Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului FSED din data de 09.06.2017.
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