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(1) Durata studierii disciplinei:
Y = 1 întreg an universitar
1S = 1 semestru
1T = 1 trimestru

2S = 2 semestru
2T = 2 trimestru

(2) Descrierea sistemului instituțional de notare:
În România, notele sunt acordate pe o scală de la 1 la 10, unde 5 înseamnă „îndeplinirea
criteriilor minime necesare promovării examenului”, 10 înseamnă „performanță
remarcabilă”, iar notele de la 1 la 4 înseamnă „examen nepromovat”.
(3) Scala de notare ECTS:
Calificativ
ECTS

Nota

Procentul de
studenți care în
mod normal
obțin nota

Definiții

A

10

10

EXCELENT - performanță remarcabilă, doar greșeli minore

B

9

25

FOARTE BINE - peste standardul mediu, dar cu câteva greșeli

C

7-8

30

BINE - performanță bună, dar cu un greșeli notabile

D

6

25

SATISFĂCĂTOR - corect dar cu lipsuri semnificative

E

5

10

FX

4

-

SUFICIENT - performanța îndeplinește doar criteriile minime
NEPROMOVAT - este necesar efort suplimentar pentru a se putea
acorda creditul

F

1-3

-

NEPROMOVAT - este nevoie de efort suplimentar considerabil

(4) Credite ECTS:
1 an universitar întreg = 60 credite
1 semestru= 30 credite
1 trimestru = 20 credite

