
FORMULAR  
PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ  
PROGRAMUL DE STUDII  Matematică (licență)  
Anul de studii  I 

 
 
 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de vară, anul universitar 2019 – 2020 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Grupa Data 
Interval 

orar 

Forma de evaluare 
online (Scris /Oral / 

Practic) * (modalitate 
examinare) 

Numele şi prenumele cadrului 
didactic titular de disciplină 

COLOCVII/ VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 Limba Engleză 1 04.06.2020 13:00 
Scris, pe skype și 
email 

Lect.univ.dr. Moise Andreea Irina 

2 
Elemente de 
matematici speciale 

1 08.06.2020 09-12 
Scris și pe 
platformă 

Lect.univ.dr. Popescu Marin 

3 
Logică 
matematică 

1 12.06.2020 13:00 
Scris și pe 
platformă 

Conf.univ.dr. Constantin Doru 

Lect.univ.dr. Ștefan Alina 

4 Educație fizică 1 02.06.2020 12:00 Oral și pe webex Asist.univ.dr. Enache Sebastian 

EXAMENE (se programează în sesiune) 

1 Algebra 2 1 15.06.2020 11:00 Scris și pe email 
Lect.univ.dr. Andronescu Corneliu 

Lect.univ.dr. Macarie Marius 

2 
Analiză 
Matematică 2 

1 18.06.2020 14-16 
Scris, pe email și 
platformă 

Conf.univ.dr. Costea Șerban 

3 Geometrie 1 24.06.2020 10-12 Scris și pe platformă Lect.univ.dr. Georgescu Raluca 

4 
Grafuri și 
combinatorică 

1 04.07.2020 10:00 Scris și pe platformă 
Conf.univ.dr. Bălcău Costel 

Asist.univ.dr. Diaconu Maria Crina 
 

Data: 24.05.2020 
 

VERIFICAT,  
Îndrumător de an 

Numele şi prenumele Semnătura  

 

 

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:   

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii  se programează pe grupe de studii;  
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiaşi evaluări  finale la două sau mai multe grupe; 
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin două zile (exceptând 

zilele în care se desfăşoară evaluarea finală); 
d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii.  

Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea 
îndrumătorului de an. 
*(modalitate examinare) Se va preciza modul de desfășurare al examenului: pe platforma de elearning a UPIT, pe email sau pe alte 
platforme. 



 

 
 
 

FORMULAR 
PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

 
 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 

PROGRAMUL DE STUDII  Matematică (licență) 

Anul de studii  II 
 
 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de vară, anul universitar 2019 – 2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea disciplinei Gr. Data 
Interval      

orar 

Forma de 
evaluare online 

(Scris / Oral / Practic)* 
(modalitate examinare) 

Numele şi prenumele cadrului 
didactic titular de disciplină 

COLOCVII/ VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 
1. Limba Engleză 1 02.06.2020 15.00-15.30 scris, skype lect.univ.dr. Moise Andreea-Irina 

2. Educatie Fizică 1 04.06.2020 12.00-14.00 oral, webex 
assist.univ.dr. Enache Ion-
Sebastian 

3. Complemente de Algebră 1 11.06.2020 11.00-13.00 scris, email lect.univ.dr. Andronescu Stelian-
Corneliu 

EXAMENE (se programează în sesiune) 

1. Geometrie Diferențială 1 15.06.2020 10.00-12.00 scris, learn.upit.ro 
prof.univ.dr. Bălilescu Mihaela-
Loredana 

2. 
Ecuații cu derivate  
parțiale 

1 18.06.2020 10.00-12.00 scris, learn.upit.ro 
prof.univ.dr. Bălilescu Mihaela-
Loredana 

3. Teoria probabilităților 1 26.06.2020 10.00-12.00 scris, learn.upit.ro conf.univ.dr. Bălcău Costel 

4. Analiză Functională 1 23.06.2020 10.00-11.00 scris, learn.upit.ro lect.univ.dr. Nuică Antonio-Mihail 

5. Didactica Specialității 1 05.07.2020 10.00-12.00 scris, email lect.univ.dr. Deaconu Laurențiu 
 

Data: 28.05.2020 
 
 VERIFICAT,  

Îndrumător de an 
      Numele şi prenumele    Semnătura  
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli: 
 evaluările finale pentru examene şi colocvii  se programează pe grupe de studii; 
 nu se admite planificarea simultană a aceleiaşi evaluări  finale la două sau mai multe grupe; 
 între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin două zile (exceptând zilele în care se 

desfăşoară evaluarea finală); 
 planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii. 

Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea 
îndrumătorului de an. 
*(modalitate examinare) Se va preciza modul de desfășurare al examenului: pe platforma de elearning a UPIT, pe email sau pe alte platforme. 

 



 

FORMULAR  
PROGRAMAREA EVALUĂRILOR FINALE 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ  
PROGRAMUL DE STUDII: MATEMATICĂ (licență)  
Anul de studii III 

 
 

 

Programarea evaluărilor finale în sesiunea de vară, anul universitar 2019 – 2020 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea disciplinei Grupa Data Interval orar 

Forma de evaluare 
online 

Scris/Oral/Practic)*(mo
dalitate examinare) 

Numele şi prenumele cadrului 
didactic titular de disciplină 

COLOCVII/ VERIFICĂRI (se programează în ultimile două săptămâni ale semestrului) 

1 
Istoria matematicii 
(C) 

1 26.05.2020 8:00 – 10:00 Referat (email) Lect. dr. Deaconu Laurentiu 

2 
Elaborarea lucrării 
de licență (V) 

1 30.05.2020 14:00 – 16:00 
Portofoliu (platforma e-
learning) 

Conf. dr. Constantin Doru 

EXAMENE (se programează în sesiune) 

1 
Cercetări 
operaționale (E) 

1 09.06.2020 8:00 – 10:00 Scris (email) Lect. dr. Deaconu Laurentiu 

2 Teoria numerelor (E) 1 12.06.2020 11:00 – 13:00 Scris (email) 
Lect. dr. Andronescu Stelian-
Corneliu 

3 
Geometrie 
diferentiala (E) 

1 15.06.2020 10:00 – 12:00 Scris (alte platforme) Prof. dr. Bălilescu Loredana 

4 
Ecuații diferențiale 
cu derivate parțiale 

1 18.06.2020 10:00 – 12:00 Scris (alte platforme) Prof. dr. Bălilescu Loredana 

5 Rețele neuronale (E) 1 20.06.2020 12:00 – 14:00 
Scris (platforma e-
learning) 

Conf. dr. Constantin Doru 

 
Data: 22.05.2020 

 
VERIFICAT,  

Îndrumător de an 
 

Numele şi prenumele: Semnătura. 

 

 

 

 

 

NOTĂ:  
La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii  se programează pe grupe de studii; 
b) nu se admite planificarea simultană a aceleiaşi evaluări  finale la două sau mai multe grupe; 
c) între evaluările finale ale fiecărei grupe de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin două zile (exceptând zilele în care 

se desfăşoară evaluarea finală); 
d) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii. 

 
Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de către decanat, cu consultarea îndrumătorului de 
an. 

*(modalitate examinare) Se va preciza modul de desfășurare al examenului: pe platforma de elearning a UPIT, pe email sau pe alte platforme. 
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