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Elaborare  
În cadrul unui curs pot fi prevăzute ore de seminar/ lucrări practice/ laborator şi/ sau proiect. 
Acestea vor fi redactate în funcţie de specificul cursului şi avându-se în vedere numărul de ore 
stabilit pentru acest gen de activităţi în planul de învăţământ şi concretizat în programa analitică a 
cursului.  

• Se vor stabili structura laboratorului/ seminarului cu număr de lucrări practice/ seminarii 
aferente, numărul de ore alocate laboratorului/ seminarului pe un semestru şi sistemul de 
notare finală în corelaţie cu programa analitică.  

• Se întocmeşte lista lucrărilor de laborator sau seminar, care trebuie să cuprindă: numărul 
de lucrări, numărul de ore aferent realizării fiecărei lucrări în parte şi prin urmare se poate 
stabili numărul de ore de laborator/ săptămână (raportat la numărul de săptămâni din 
semestrul în care se desfăşoară laboratorul respectiv) şi ponderea laboratorului în nota 
finală a cursului de bază căruia îi este caracteristic laboratorul respectiv.  

• Se vor descrie sumar lucrările de laborator şi activităţile aferente acestora.  
• La întocmirea lucrărilor de laborator/seminar se are în vedere ca fiecare lucrare să poată fi 

realizată într-o şedinţă de laborator sau, în cazul lucrărilor care necesită timpi îndelungaţi 
(zile), câte o etapă completă a lucrării într-o şedinţă.  

• Desfăşurarea activităţilor aplicative trebuie să se facă conform indicaţiilor titularului de 
curs; de asemenea, acestea au loc sub stricta observaţie a cadrelor didactice abilitate pentru 
desfăşurarea lor;  

• Se vor pune la dispoziţia studenţilor în formă redactată materialele didactice necesare, 
specifice disciplinei (îndrumare de laborator, culegeri de probleme, analize, sinteze 
documentare etc.).  

• Desfăşurarea activităţilor aplicative (seminar şi laborator) trebuie să fie organizată astfel 
încât studentul să-şi asume responsabilităţi, să lucreze cât mai mult singur sau direct cu 
cadrul didactic, în clasă sau prin teme individuale.  

• Se vor testa cunoştinţele studenţilor înainte de efectuarea lucrării de seminar sau laborator.  
• Efectuarea activităţilor aplicative aferente unei discipline (seminar şi/sau laborator) pot 

condiţiona prezentarea studentului la verificarea finala, conform obligaţiilor stabilite de 
titularul de disciplină.  

• Sălile în care se desfăşoară activităţile aplicative (seminar şi laborator) trebuie să 
beneficieze de o dotare corespunzătoare lucrărilor efectuate.  

• În cazul în care cursul are prevăzute ore de proiect, cadrul didactic va întocmi o listă 
cuprinzătoare în care să fie menţionate temele de proiect şi o scurtă prezentare a fiecăreia. 
Numărul temelor de proiect va fi corelat cu numărul studenţilor şi în funcţie de tipul de 
proiect (activitate individuală sau mici echipe formate de 2,3 studenţi). Numărul de ore va 
fi corelat cu anticiparea avansării lucrului de la etapă la etapă. Proiectul presupune lucru 
acasă, la întâlnirile programate se vor discuta aspecte specifice şi se vor remedia situaţiile 
neconforme, după caz.  

• Toate activităţile care se doresc ca o completare şi aplicare a cursului (seminar, laborator, 
lucrări practice, proiect) trebuie să respecte aceeaşi grijă pentru noutate şi profesionalism.  

• Referatele şi proiectele vor fi examinate de către cadrul didactic cu exigenţă, atât din punct 
de vedere calitativ cât şi cantitativ.  
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Desfăşurarea activităţilor de seminar  
Activitatea de seminar are loc cu câte o grupă de studenţi, conform orarului stabilit.  

• În cadrul primului seminar se va prezenta structura seminarului, numărul de lucrări, 
modul de verificare şi notare finală şi se va indica bibliografia minimală de realizare al 
acestuia (culegeri, îndrumare etc.).  

• Cadrul didactic va folosi la seminar aceleaşi notaţii ca la curs.  
• Atmosfera de desfăşurare a activităţii de seminar trebuie să fie destinsă; se vor dezvolta 

discuţii pe baza lucrărilor de seminar şi a rezultatelor obţinute atât individual cât şi cu 
întreaga grupă.  

• Cadrul didactic va ţine evidenţa studenţilor şi va nota rezultatele obţinute pentru fiecare 
lucrare de seminar. 

 
Desfăşurarea activităţii de laborator  

• Activitatea de laborator se desfăşoară cu cel mult o grupă de studenţi, conform orarului 
stabilit. 

• Cadrul didactic şi personalul nedidactic – laboranţi şi tehnicieni, trebuie să aibă în vedere 
îndeplinirea condiţiilor optime de curăţenie atât al spaţiului de lucru cât şi al aparatelor, 
utilajelor şi ustensilelor folosite.  

• Pentru o bună desfăşurare a activităţii de laborator personalul nedidactic verifică: 
îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a aparatelor/utilajelor din cadrul laboratorului, 
precum şi modul de prezentare al acestora; starea tehnică a aparatelor folosite, şi uzura 
acestora; îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi valabilitate a reactivilor (substanţelor) 
menţionate pe etichetele de valabilitate ale acestora şi starea ambalajelor lor.  

• Periodic se vor efectua revizii ale tehnice.  
• Accesul în laboratoare şi desfăşurarea activităţilor se vor executa cu respectarea normelor 

specifice de protecţia muncii; în acest sens, în cadrul primei lucrări de laborator cadrul 
didactic va efectua un instructaj de protecţia muncii, în conformitate cu normele legale în 
vigoare, care se va finaliza cu întocmirea unui proces verbal semnat de către toţi studenţii 
participanţi la lucrări.  

• Cadrul didactic verifică existenţa unui număr suficient de îndrumare de laborator şi în stare 
bună de prezentare la catedră sau la sala de lectură.  

• Activitatea de laborator trebuie să se desfăşoare astfel încât fiecare lucrare să poată fi 
realizată într-o singură şedinţă de laborator sau, când etapele necesită timpi mai îndelungaţi 
(zile), câte o etapă completă a lucrării într-o şedinţă.  

• Dacă studentul/studenţii deteriorează sau distrug materiale, aparatură sau utilaje aferente 
laboratorului, el/ei va/vor suporta contravaloare, cumpărându-l.  

• Cadrul didactic şi personalul nedidactic se vor preocupa permanent de modernizarea bazei 
materiale şi a lucrărilor de laborator în măsura în care acest lucru este posibil.  

Atmosfera de lucru în cadrul şedinţelor de laborator trebuie să fie destinsă; se vor dezvolta discuţii 
pe baza lucrărilor de laborator şi, apoi, pe baza acestora şi a rezultatelor obţinute se vor întocmi 
referate de laborator care vor fi analizate şi notate/apreciate de către cadrul didactic la sfârşitul 
fiecărei lucrări. 
 


