Departamentul de Limba şi Literatura Franceză
Precizări cu privire la statutul disciplinei Practica limbii
§1. Cursul de Practica limbii are un regim special de frecvenŃă: disciplinele din pachetul
Practica limbii, la toŃi anii de studiu şi pentru toate limbile şi specializările, au un regim de
frecvenŃă minimă obligatorie de aproximativ 75%, după cum urmează:
- minimum 10 prezenŃe din 14 (pentru semestrele 1-5 (anii I, II şi primul semestru din
anul III) şi 7 din 10 (pentru semestrul 6, corespunzător semestrului al doilea al anului III)
- respectiv 5 din 7 (semestrul I) şi 3 din 5 (semestrul II terminal) la disciplinele care se
studiază din două în două săptămâni.
PrezenŃa studenŃilor la seminarele de Practica limbii în cuantumul menŃionat mai sus este
o condiŃie necesară şi obligatorie în vederea admiterii la examenele sau verificările de sfârşit de
semestru. Prin urmare, orice discuŃie relativă la prezentarea unui student (din orice an şi de la
orice secŃie) la o examinare la una din disciplinele cursului de Practica limbii presupune
verificarea gradului de prezenŃă a studentului în cauză la acest curs (conform celor indicate mai
sus).
§2. În condiŃiile în care un student nu satisface gradul minim de frecvenŃă impus prin
regulament, acesta nu are dreptul să se prezinte la examene/verificări, restanŃe sau reexaminări,
fiind obligat să-şi refacă modulul sau modulele de curs practic pe care nu le-a frecventat.
Refacerea unui modul de curs practic nu presupune neapărat frecventarea lui la acelaşi
profesor, ci se face în funcŃie de plajele orare de care dispune studentul în momentul respectiv.
Spre exemplu, dacă un student din anul II, semestrul II, nu are frecvenŃa necesară pentru a putea
fi examinat la una din cele două discipline care compun modulul de Practica Limbii (Traduceri şi
Texte/Redactări), el va fi obligat să refacă această disciplină (să spunem Traduceri) în cursul
anului III (de preferinŃă în primul semestru) – însă în funcŃie de noul orar, deci foarte probabil la
un alt profesor decât cel care i-a predat Traduceri în cursul anului II. StudenŃii sunt responsabili
de modul în care îşi gestionează prezenŃa la cursul de Practica limbii, o prezenŃă precară având
drept consecinŃă încărcarea suplimentară a orarului cu orele aferente diciplinei de recuperat.
§3. Examenele la cursul de Practica limbii sunt fixate, atât pentru sesiunile de vară/iarnă,
cât şi pentru cea din toamnă, de Secretariatul FacultăŃii de Limbi şi Literaturi Străine.
Verificările la cursul de Practica limbii sunt stabilite de către profesor(i) şi se derulează
în cursul ultimei sau penultimei săptămâni de cursuri din fiecare semestru. În cazul verificărilor,
notele (media) trebuie trecută în catalogul disciplinei cel târziu la finalul primei săptămâni din
sesiunea de examene.
RestanŃele la examenele de Practica limbii sunt fixate de Secretariat.
RestanŃele la verificările de Practica limbii sunt fixate de către profesor, cu acordul
studenŃilor, în perioada corespunzătoare sesiunii de toamnă.
Reexaminările (deci a treia examinare) la Practica limbii, indiferent dacă prima
examinare a fost sub formă de examen (deci stabilită de Secretariat, în sesiune) sau de verificare
(deci stabilită de profesor în ultimele două săptămâni de cursuri) sunt fixate de profesor, dacă este
contactat de studenŃii restanŃieri, şi se derulează în sesiunea corespunzătoare semestrului în care a
fost predata disciplina (sesiunea de iarna pentru o disciplină predată în semestrul I, respectiv
sesiunea de vară pentru o disciplină predată în semestrul II).

