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Reevaluare
(Valabil doar pentru sesiunea de restanțe din semestrul al II-lea)

Extras din Regulamentele pentru studenți
„Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma
evaluărilor finale gratuite poate susține, pe parcursul aceluiași an universitar, în baza
unei cereri scrise, sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de
colectare), și dacă examenul este programat într-o sesiune de restanțe, reevaluarea
cu taxă (fără refacerea activității didactice)”. Reevaluarea se poate face numai în
sesiunile de examene aprobate prin structura anului universitar”.
Verificați dacă în carnetul electronic e-SIMS aveți una dintre situațiile de mai jos:
abs = fără plată

abs + 4 = fără plată

4 + 4 = cu plată, 100 RON

Atenție!
• Înainte de a completa formularul de reevaluare, luați legătura cu cadrul didactic titular
de curs pentru a afla dacă examenul va avea loc în sesiunea de restanțe din semestrul al
II-lea! Atenție! Nu este obligatoriu ca o disciplină din semestrul I al unui an universitar
să apară în sesiunea de restanțe din semestrul II al aceluiași an universitar!
• În cazul în care în e-Sims sunt două note de 4 achitați taxa pentru reevaluare în cuantum
de 100 de RON.
• Înregistrarea solicitării de reevaluare se realizează cu ajutorul formularului afișat pe site.
Formularul poate fi completat doar prin autentificarea cu ajutorul contului instituțional
(același folosit pentru platforma Microsoft Teams).
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Pentru a achita taxa de reevaluare puteți proceda astfel:
La banca BRD:
- se specifică numele (înainte și după
căsătorie dacă este cazul) și
prenumele;
- se specifică suma pe care doriți să o
achitați ( 100 RON);
- se specifică facultatea (Biologie),
licență (cod 01, zona 1201) sau
master (cod 03, zona 2401);
- tipul taxei (taxă reevaluare), cod 41

Online, din contul personal:
- Se introduce contul IBAN:
RO68BRDE240SV89534452400
- Se introduce moneda – RON
- Se introduce suma
- La detalii se vor specifica următoarele:
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
- Facultatea de Biologie
- licență (cod 01, zona 1201) sau master (cod
03, zona 2401)
- Nume și prenume
- Tipul de taxă – reevaluare
- Codul taxei - 41

Specificați întotdeauna codurile menționate, altfel taxa achitată nu va fi valabilă!

Pentru mai multe informații, puteți consulta „Regulamentul privind activitatea profesională
a studenților”, corespunzător seriei dumneavoastră

