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l. Dispozilii generale

1. in temeiul principiului descentralizirii gi autonomiei institufiilor de invdfdmAnt
superior garantate de Constitu(ia Republicii Moldova (art. 35) gi Codul Educafiei nr.
15212014 (arl. 7, litera l), in conformitate cu Hotdrdrea Comisie Extraordinare de
Sdndtate Publicd nr. 35 din 27 noiembrie 2020, reiegind din evolulia la nivel nalional
a situa{iei epidemiologice privind SARS-CoV-2 9i declararea stdrii de urgenld in
sdndtate publicd pe intreb teritoriul Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie
2020 - 15 ianuarie 2021, cu Ordinul Ministrului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii nr.

1371 din 08.12.2020 gi Tn legdturd cu organizarea activitdfilor didactice in sistem
mixt in institutiile de invdldmdnt superior (cu prezenfa Tn sdlile de studii gi on-line) gi

pentru a omite factorul de stres din partea studenfilor 9i a cadrelor didactice,
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlti modifici procedura de evaluare
semestriald pentru semestrul I al anului de studii 2020-2021.

2. Prezenta metodologie reglementeazd organizarea evaludrii semestriale in
conformitate cu:
a) Codul Educaliei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014;
b) Dispozi{iile Comisiei pentru Situa{ii Exceplionale a Republicii Moldova gi

Circularele Ministerului Educaliei, Culturii si Cercetdrii privind organizarea 9i
r ealizar ea p roces u I u i ed u calion a l-i nstru ctiv;

c) Ordinul Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetdrii nr. 892 din 26.06.2020 Cu
privire la relansarea procesului educa,tionalin instituliile de invd,tdmdnt;

d) Ordinul Ministrului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii nr. 1371 din 08J22020 Cu
privire la mdsurile de funclionare a instituliilor de invdldmdnt superior in perioada
riscului de imbolndvire cu COVID-I9;

e) Regulamentul de organizarea a studiilor superioare de licenld (ciclul l) 9i
integrate, aprobat prin ordinul Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii, nr. 1625
din 12.12.2019;

0 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licenld (ciclul l) in
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bdl{i, aprobat in gedinla Senatului din 26
august 2020, proces-verbal nr. 1;

g) Regulamentul cu privire la organizarea ciclului ll - studii superioare de master,
aprobat prin HotdrArea Guvernului, nr.464 din 28 iulie 2015;

h) Regulamentul privind organizarea gi desfdgurarea studiilor superioare de master,
ciclul ll, in Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bdlfi, aprobat in gedinfa
Senatului USARB din 09.12.2015, proces-verbal nr. 4.

i) Regulamentul cu privire la organizarea gi desfdgurarea stagiilor de practici in
Universitatea de Stat,,Alecu Russo" din Balli (ciclul l- studii superioare de licenfd,
ciclul ll - studii superioare de master), aprobat in gedinla Senatului din
24.10.2018, proces-verbal nr. 4.

3. Prezenta metodologie se adreseazd managementului USARB, administrafiei
Facultdlilor din cadrul USARB, persoanelor implicate in procedura de organizare a

evaludrii semestriale Tn USARB gi este obligatorie pentru toate Faculti{ile USARB.
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ll. Organizarea sesiunii semestriale

1. Tn sesiunea de iarnd a anului de studii 2020-2021 probele de evaluare semestriala
(examene) vor fi promovate:

1.1. in silile de curs, cu prezenfa fizici a studenlilor 9i cadrelor didactice -
pentru Ciclul l, studii superioare de Licenld, studii cu frecvenld gi Ciclul ll, studii
superioare de Master, cu respectarea stricti a condifiilor sanitaro-
epidemiologice gi cu asigurarea accesului etapizat in silile de examinare.

a) Dacd grupa academici sau cadrul didactic este Tn carantinS, atunci examenul se
va desfdgura online. in acest caz decanatul va informa geful Centrului activitate
didacticd, cadrul didactic gi studenfii despre forma de realizare a examenului
(videoconferinfd / MOODLE). Cadrul didactic va transmite link-ul de acces la
videoconferinfd gefului de catedrd, decanului gi Centrului activitate didacticd.

b) Dacd cadrul didactic este in concediu medical, atunci geful de catedrd va
desemna un alt cadru didactic / o comisie care va examina studen{ii. $eful de
catedrd va informa decanatul gi geful Centrului activitate didacticd despre
schimbarea respectivd.

c) Dacd studentul este in imposibilitate de a participa la examen (motiv de boald,
deplasare de serviciu, deplasare de serviciu peste hotare etc.), atunci va scrie gi

transmite cererea (scanat / fotografiat) pe adresa de e-mail a decanatului,
solicit6nd prelungirea sesiunii.

1.2. la distan.ti (on-line) - pentru Ciclul l, studii superioare de licen{i, invdfdmAnt cu
frecvenfd redusd. Cadrul didactic va informa geful de catedrd, prodecanul, grupa
academicd despre modul de realizare a examenului (videoconferinfd sau
platformd educafionald) pAnd la data de 15 ianuarie 2021.

a) Cadrul didactic va transmite link-ul de acces la videoconferinld gefului de catedrd,
decanului 9i Centrului activitate didacticd.

b) Dacd cadrul didactic este in concediu medical, atunci geful de catedrd va
desemna un alt cadru didactic / o comisie care va examina studenfii. $eful de
catedrd va informa decanatul gi geful Centrul activitate didacticd despre
schimbarea respectivd.

2. Decizia privind forma de organizare a sesiunii de reexaminare va fi luatd la nivel de
Facultate in dependenld de rezultatele academice din sesiunea ordinari gi de
specificul programelor de studii.

lll. lnscrierea rezultatelor in borderou

Titularul cursului va inscrie mediile semestriale in borderoul din baza de date
USARB in conformitate cu procedura obignuitd - cel tlziu in ultima zi a sesiunii de
studii.

Titularul de curs va inscrie nota pentru evaluarea semestriald in ziua fixatd conform
graficului sesiunii de examinare.

3.

4.
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lV. Evaluarea stagiilor de practici

1. Evaluarea stagiilor de practicd se realizeazd atAt pe parcursul desfdgurdrii efective a
practicii, cdt 9i la finele acestei activitdfi.

2. Evaluarea finald a stagiilor de practicd se desfdgoare on-line, prin videoconferinte
(aplicafia Google Meet) in fala unei Comisii constituite de Catedra de specialitate.
Criteriile de apreciere a stagiului de practicd se elaborcaze de cdtre catedra de
specialitate.

V. Dispozilii finale

1. Prezenta metodologie se aplicd doar pentru evaluarea semestriald Tn semestrul I al
anului de studii 2020-2021.

2. Prezenta metodologie intrd in vigoare la data aprobdrii de cdtre Senatul USARB.


