DOMNULE DECAN
Subsemnatul/a_____________________________________________________________________,
student(ă) al/a Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
specializarea ___________________________________________, anul ______ de studiu, învătământ cu
frecvenţă/

la

distanţă,

contest

nota

__________________________________________________________,

obţinută

la

disciplina

profesor

titular

__________________________________________________________, deoarece consider că am fost
notat(ă) incorecti.
Data

Semnătură student

Comisia de contestaţie*
Preşedinte
Membrii: 1.
2.

* Decanul numește comisia de soluționare a contestației, formată din 2 cadre didactice din departament, fără
includerea cadrelor didactice care au făcut parte din comisia de evaluare.
iArt.

52 REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR CICLUL STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ /2018
Contestarea notei finale.
(1) La solicitarea studentului, comisia de examinare (cadrul didactic care a predat disciplina și/ori cadrul didactic care a participat la evaluare) va motiva
studentului nota acordată.
(2) Dacă studentul consideră că a fost notat incorect, va adresa o contestație decanului facultății, prin care să solicite reevaluarea lucrării scrise de către o
nouă comisie.
(3) Contestația se depune, la secretariatul Facultății în termen de 48 de ore de la afișarea notelor în Sistemul Integrat de Managementul Şcolarităţii. Decanul
numește comisia de soluționare a contestației, formată din 2 cadre didactice din departament, fără includerea cadrelor didactice care au făcut parte din
comisia de evaluare.
(4) Nota se modifică doar în situația în care există o diferență de cel puțin un punct față de nota finală acordată inițial. Nota rezulta tă în urma reevaluării va fi
trecută în catalog de către președintele comisiei de soluționare a contestației.
Art. 52 REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR CICLUL STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ /2017
Contestarea notei finale.
(1) La solicitarea studentului, comisia de examinare (cadrul didactic care a predat disciplina și/ori cadrul didactic care a participat la evaluare) va motiva
studentului nota acordată.
(2) Dacă studentul consideră că a fost notat incorect, acesta va adresa o contestație decanului facultății, prin care să solicite reevaluarea lucrării scrise de către
o nouă comisie.
(3) Contestația se depune în termen de 48 de ore de la afișarea notelor în Sistemul Integrat de Managementul Şcolarităţii. Decanul numește comisia de
soluționare a contestației, formată din 2 cadre didactice din departament, fără includerea cadrelor didactice care au făcut parte din comisia de evaluare.
(4) Nota se modifică doar în situația în care există o diferență de cel puțin un punct față de nota finală acordată inițial. Nota rezultată în urma reevaluării va fi
trecută în catalog de către președintele comisiei de soluționare a contestației.
Art. 54. Regulamentul studiilor universitare de licenţă/2016
Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere decanului facultăţii, prin care să solicite reevaluarea de către o nouă comisie în termen
de 48 de ore de la afişarea notelor. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mo d obligatoriu şi titularul disciplinei. La
probele orale nu se admit contestaţii. La eventualele contestaţii la examenele scrise, nota se modifică doar în situaţia în care există o diferenţă de cel puţin un punct
faţă de nota iniţială

