PROGRAM DE STIMULARE A STUDENłILOR CU
PERFORMANłE ÎNALTE ÎN ÎNVĂłARE
La Facultatea de ConstrucŃii şi Arhitectură rezultatele profesionale ale studenŃilor se
evaluează semestrial prin analize asupra lucrărilor de specialitate în cadrul corpului
cadrelor didactice ale programului de studiu Arhitectură şi prin examinări pe parcurs,
respectiv periodice, la toate programele de studiu ale facultăŃii, pe tot parcursul
anuluiuniversitar. Acestea asigură procesul de transparenŃă a evaluării şi stă la baza
evidenŃierii studenŃilor cu performanŃe la învăŃare.
Prin prezenta metodologie se consideră performanŃe înalte în învăŃare rezultatele
studenŃilor care se cuantifică prin note peste 9 (nouă) la discipline practice sau
teoretice, precum şi media generală în ansamblu.
ModalităŃile de stimulare a studenŃilor cu performanŃe înalte de învăŃare sunt
cunoscute de către studenŃi, atât prin intermediul avizierelor facultăŃilor, cât şi prin
intermediul reprezentanŃilor studenŃilor în Consiliul profesoral al facultăŃii şi în
Senatul UniversităŃii.
Realizările profesionale performante sunt apreciate atât al nivel instituŃional cât şi la
nivel extra-instituŃional.
Aceste aprecieri se realizează prin:
- prezentarea rezultatelor obŃinute de studenŃi în cadrul unor colocvii sau simpozioane
organizate de Facultatea de ConstrucŃii şi Arhitectură, sau de către universităŃi care
aparŃin domeniului ingineriei civile, ingineriei geodezice, respectiv de arhitectură şi
urbanism;
- selectarea pentru burse în Ńară sau străinătate prin programe precum
Erasmus/Socrates sau altele similare;
- prezentarea şi difuzarea unor materiale rezultate din cercetarea individuală a
studenŃilor sau din stagiul de burse în străinătate;
- cooptarea studenŃilor în echipe de cercetare teoretică sau practică alături de cadre
didactice;
- prezentarea activităŃii expoziŃionale şi a manifestărilor artistice studenŃeşti pe site-ul
facultăŃii;
- publicarea rezultatelor activităŃii artistice sau cercetării ştiinŃifice în diferite
materiale de promovare a activităŃii instituŃiei: reviste, pliante, cataloage de expoziŃie
ş.a.
- consiliere individuală sau colectivă pentru realizarea unor acŃiuni iniŃiate de către
studenŃi;
- cooptarea ca membri în echipe de cercetare în proiecte câştigate de către cadrele
didactice;
- acordarea de burse de merit şi de performanŃă;
- prezentarea performanŃelor unor posibili angajatori de pe piaŃa muncii;
- facilitatea conectării la circuitul academic internaŃional.

PROGRAM DE STIMULARE A STUDENłILOR CU DIFICULTĂłI
DE ÎNVĂłARE
La Facultatea de ConstrucŃii şi Arhitectură rezultatele profesionale ale studenŃilor se
evaluează semestrial prin analize asupra lucrărilor de specialitate în cadrul corpului
cadrelor didactice ale programului de studiu Arhitectură şi prin examinări pe parcurs,
respectiv periodice, la toate programele de studiu ale facultăŃii, pe tot parcursul anului
şcolar. Acestea asigură procesul de transparenŃă a evaluării şi stă la baza evidenŃierii
studenŃilor cu performanŃe la învăŃare. Analizele comune a cadrelor didactice de la
disciplinele practice şi teoretice evidenŃiază situaŃiile în care un student are un răspuns
sub standard la cerinŃele didactice. Se consideră rezultate slabe la învăŃare notele sub
6 (şase), inclusiv.
Prezenta metodologie stabileşte strategia de monitorizare şi recuperare a studenŃilor
cu rezultate slabe la învăŃătură. Analiza performanŃelor sau lipsei de performanŃă se
face în mod individual, analizând fiecare situaŃie în parte şi urmăreşte depistarea
cauzelor care produc un răspuns insuficient la oferta şi cerinŃele didactice ale
diferitelor discipline. Comisia de analiză recomandă consilierului pe probleme
studenŃeşti strategia dialogului cu studenŃii problemă în vederea identificării naturii
situaŃiei care duce la lipsa performanŃei. DificultăŃile de învăŃare pot avea cauze
datorate frecvenŃei reduse sau lipsei aptitudinilor specifice domeniilor facultăŃii
noastre.
În funcŃie de situaŃia specifică comisia de analiză din cadrul facultăŃii stabileşte pentru
fiecare caz în parte un program de stimulare si de creştere a performanŃelor învăŃării.
Pentru prevenirea situaŃiilor care duc la lipsa performanŃei datorate frecvenŃei reduse,
fiecare cadru didactic titular de disciplină atenŃionează în scris studentul în cauză şi
transmite decanatului situaŃiile şcolare care pot duce la neobŃinerea creditelor la
disciplinele teoretice sau practice. În situaŃia lipsei performanŃei datorate aspectelor
vocaŃionale se stabilesc prin dialog cu studentul în cauză metode de încurajare şi
stimulare individuală, sau programe de învăŃare suplimentare particularizate.
Programele pot fi particularizate în funcŃie de nivelul de antrenament practic, de
nivelul cultural sau de probleme sociale.
Prezentul program a fost modificat şi aprobat în şedinŃa Senatului universitar din data
de 03.10.2012.

