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Instrucţiuni pentru completarea cataloagelor electronice 

de către cadrele didactice ale Universității Politehnica din București 

Ȋn sesiunea de examene  din semestrul I al anului universitar 2020 - 2021, cataloagele 

la toate disciplinele din planurile de învăţământ ale facultăţilor din Universității Politehnica din 

București vor fi completate electronic.  

1. Procesul de primire/predare a cataloagelor se desfăşoară cu suportul secretariatului

facultăţii, astfel:

Pasul 1. Secretara de an descarcă catalogul disciplinei din aplicaţia de gestiune a studenţilor 

(https://studenti.pub.ro) în format .xls şi îl transmite electronic titularului de curs; 

Pasul 2. Titularul de curs completează notele şi salvează documentul completat, în format .xls; 

Pasul 3. Titularul de curs returnează fişierul completat secretarei de an, prin e-mail. Se 

recomandă şi transmiterea unei versiuni .pdf, ca document de comparaţie pentru 

verificarea corectitudinii încărcării notelor; 

Pasul 4. Secretara de an efectuează încărcarea automată a notelor în sistemul de gestiune a 

studenţilor; 

Pasul 5. Secretara de an tipăreşte catalogul completat; 

Pasul 6. Titularul de curs verifică corectitudinea datelor introduse şi semnează olograf 

catalogul pana la sfarsitul sesiunii de iarna, respectiv 19.02.2021. 

2. Catalogul electronic

Catalogul electronic se primeşte de la secretariatul facultăţii, prin e-mail, sub formă de 

fişier Excel. Adresele de email ale secretarelor de an se gasesc pe site-ul FILS, ing.pub.ro. 

Fişierul primit are un nume de tipul: 03-ACS-4-C1-ISI-ses3-20200521-082707.xlsx şi este 

protejat la scriere [Protected View]. Pentru a putea completa documentul, la prima deschidere 

trebuie activată editarea (Enable Editing).Salvaţi documentul cu opţiunea ”Save us” și adăugaţi la 

numele fişierului primit iniţialele titularului de curs: 03-ACS-4-C1-ISI-ses3-20200521-082707-

MM.xlsx.
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Recomandăm a păstra denumirea fișierului așa cum este generat din platformă pentru 

ca la import să fie ușor de identificat și selectat: an - semestru - disciplina - seria – sesiunea, 

la care se adaugă inițialele titularului. 

3. Descrierea câmpurilor

Catalogul electronic păstrează structura catalogului în format tipărit, cu precizarea că este 

dedicat unei singure sesiuni(sesiunea curentă).  

Catalogul primit de titularul de curs poate conţine note obţinute de studenţi într-o sesiune 

anterioară sau prin echivalare la nivelul decanatului.  

Catalogul electronic conţine câmpuri de identificare a disciplinei şi a studenţilor. Aceste 

câmpuri sunt protejate şi nu pot fi editate.  

Nu este permisă introducerea, ştergerea sau schimbarea ordinii studenţilor în fişierul 

obţinut. Orice modificare de acest gen duce la invalidarea automată a fişierului şi la 

imposibilitatea încărcării automate în sistem. 

Ȋn situaţia în care se constată că un student care a participat la activităţile disciplinei nu se află 

în catalog, titularul de curs va lua legătura direct cu secretara de an, fără a modifica catalogul 

electronic.  

În anumite situații speciale, cum ar fi schimbarea seriei la care un student urmează o disciplină 

pentru care repetă, datorită suprapunerii orarului, vor fi rezolvate manual de către secretariat și 

aprobate inițial de către decanat.  

4. Completarea catalogului

Catalogul electronic conţine câmpuri editabile, marcate prin culoarea verde deschis şi câmpuri 

protejate, în care nu se poate scrie.  

Titularul de disciplină are acces doar la câmpurile editabile pentru introducerea punctajelor 

obţinute pe parcursul semestrului, coloanele E, F şi G, respectiv la examinarea finală, coloanele I 

(parţial) şi J (examen).  

Totalul punctajului obţinut în timpul semestrului, coloana H şi totalul pentru întreaga 

activitate, coloana K sunt calculate automat.  

Coloanele care conțin formule de calcul nu pot fi şterse/modificate (ca de altfel și celelalte 

coloane).  
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Primul pas în completarea catalogului constă în iniţializarea punctajelor maxime pe 

activitate.  

Astfel, se introduc în linia 5, în căsuţele de pe coloanele E, F şi G, punctajele maxime acordate 

pentru verificarea pe parcurs şi în coloana I punctajul pentru parţial.  

Suma punctajelor aferente notării pe parcurs este calculată automat, în coloana H, iar punctajul 

total obţinut în coloana K.  

Spre exemplu, s-au pus 50 puncte la laborator și 50 de puncte la examen. Aceste punctaje se 

completează de către titular, conform regulilor stabilite la începutul semestrului. Punctajul maxim 

pentru examen, coloana J, rezultă automat ca diferenţa între 100 de puncte şi punctajele prevăzute 

pentru verificarea pe parcurs şi parţial(coloana J = 100 – (coloana H + coloana I).  

Se completează apoi punctajele obţinute de fiecare student în parte. 

 

La introducerea punctajelor, formularul este prevăzut cu câteva chei de verificare automată, 

astfel: 

1. Trebuie introdusă o valoare cel puţin într-unul dintre câmpurile aferente verificării pe 

parcurs, astfel apare mesaj de atenţionare în coloana R, de validare. Absent se trece la 

examenul final dacă studentul nu a fost prezent.  

Pentru ca în catalog să apară absent titularul trebuie să treacă absent în coloana M (Nota 

explicită profesor). Dacă din punctaje rezultă punctaj total (coloana K) valoarea 0, se 

recomandă să se acorde nota 1 sau să se treacă absent, în coloana M (notă explicită).  

Se solicită acest lucru deoarece în Baza de Date valoarea 0 este se asociază cu absent și va 

fi dificil să se interpreteze diferit starea de absent de nota 0. Fișierul nu va fi încărcat în 

Baza de Date dacă are valoare 0 în nota finală (coloana N). 

Exemple:  

- în rândul 6 nu a fost completată niciuna dintre căsuţele E, F şi G, ca urmare apare mesajul 

Atenţie! în căsuţa R; 

- în rândul 7 s-a trecut absent şi nota a fost validată (Mesaj o.k. în căsuţa R) 

2. Nu este posibilă obţinerea unui punctaj însumat mai mare decât cel stabilit la iniţializare 

pentru verificarea pe parcurs - formularul semnalează eroare în coloana R.  

Exemplu: în rândul 8 a fost acordat un punctaj cumulat de 35+20 =55 pentru activitatea 

pe parcurs. Punctajul este mai mare decât cel iniţializat. Ȋn coloana H apare atenţionarea 
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!!!P>PM!!!, iar în coloana K atenţionarea !!!P+E>PM!!! (Parcurs + Examen > Punctaj 

Maxim)  

3. Pentru validarea notei introdusă la examinarea finală, se ia în calcul suma dintre parţial şi 

examen (coloanele I şi J, cumulate). Se poate acorda un punctaj mai mare la parţial decât 

cel indicat în rândul 5, de iniţializare, dar suma dintre parţial şi examen trebuie să fie mai 

mică sau egală decât suma punctajelor maxime la parțial și examen (în coloana J5). 

Exemple: 

- în rândul 9 s-au acordat pentru parţial 15 puncte, respectiv pentru examen 25 puncte, ceea 

ce înseamnă 40 puncte pentru examinarea finală, rezultatul fiind validat (ok în coloana R); 

- în rândul 10 suma între Parţial (15 puncte) şi Examen (40 puncte) depăşeşte punctajul 

maxim PM = 50 de puncte, ceea ce duce la mesaj de eroare şi invalidarea înregistrării. 

4. Câmpul din coloana I - „Parțial” poate rămâne necompletat, dar în câmpul din coloana J 

trebuie obligatoriu introdusă o valoare (care poate fi punctaj sau absent).  

Exemple: 

- în rândul 11 s-a introdus doar punctaj pentru notarea pe parcurs şi examen (fără parţial) 

– înregistrarea este validată; 

- în rândul 12 nu s-a completat punctajul la examen – rezultă mesaj de eroare, înregistrarea 

nu este validată; 

- în rândul 13 s-a completat Absent pentru punctajul la examen, înregistrarea este validată. 

5. Coloana L -,,Nota implicită conform punctaje (max 10)/absent” din catalogul electronic 

este completată pe baza formulei de calcul din regulamentele de studii de licenţă şi 

disertaţie. 

Exemplu: în rândurile 14 şi 15 sunt date exemple de punctaje pe care s-a aplicat metoda 

de calcul prevăzută de Regulamentul pentru studii de licenţă. Ambele exemple sunt 

validate.  

6. Ȋn cazul în care un cadru didactic a impus condiţii suplimentare, aprobate în Consiliul 

facultăţii, acesta are posibilitatea să acorde o notă diferită de cea rezultată prin calcul şi să 

o înscrie în coloana M - ,,Notă explicită profesor (max 10)/absent”.  

Nota sau absența acordată de profesor, înscrisă în această coloană, va fi transferată în 

coloana N (Nota finală). În cazul în care câmpul din coloana M rămâne gol, Nota finală 

din coloana N este egală cu cea din coloana L (Nota implicită). La încărcarea fișierului 

nota din coloana N (Nota finală) este cea care se preia automat în baza de date.  



5 

 

Exemplu: în rândul 16 este dat exemplu de aplicare al condiţiei ca studentul să obţină 

minimum 50% din punctajul aferent verificării pe parcurs, respectiv examinării finale, 

pentru a putea promova. Astfel, un student care obţine doar 20 puncte din 50 la una din 

categorii, nu va promova, chiar dacă suma depăşeşte 50 puncte. 

Completarea coloanei M - ,,Nota explicită profesor (max 10)/absent”, se face numai dacă 

se doreşte acordarea unei note diferite de cea calculată automat.  

Dacă din punctaje rezultă punctaj total (coloana K) valoarea 0, se recomandă să se acorde 

nota 1 sau să se treacă absent, în coloana M (notă explicită).  

Se solicită acest lucru deoarece în Baza de Date valoarea 0 se asociază cu absent și va fi 

dificil să se interpreteze diferit starea de absent de nota 0. 

Fișierul nu va fi încarcat în Baza de Date dacă are valoare 0 în nota finală (coloana 

N). 

7. Ȋn câmpul din coloana P se completează data la care a fost susţinut examenul. 

Completarea datei este obligatorie, în lipsa acesteia nu se poate finaliza încărcarea la 

nivel de secretariat.  

8. Coloana Q este destinată unor informaţii din partea secretariatului, în principal cu privire 

la studenţii din serii precedente. Coloana este protejată la scriere. 

9. Ȋn catalogul electronic primit de la secretariat pot apărea studenţi care au promovat 

disciplina într-o sesiune anterioară. Nota nu poate fi suprascrisă. Ȋn acest caz, mesajul 

Atenţie! din coloana R nu afectează validarea documentului.  

Exemplu: în rândul 24 este dat un exemplu de notă echivalată la decanat. 

10.  În coloana R, iniţial toate rândurile sunt prevăzute cu mesaj de atenţionare. După 

completarea corectă, mesajul se schimbă în ok.  

Ȋn cazul nerespectării regulilor, în formular se activează mesajele de eroare şi formularul nu 

poate fi încărcat.  

• În coloana H poate apare atenţionarea !!!P>PM!!!, suma punctajelor din coloanele E, F, 

G este mai mare decât punctajul stabilit în coloana H5 

• În coloana K poate apare atenţionarea !!!P+E>PM!!!, suma punctajelor de la Parțial și 

Examen (coloanele I, J) este mai mare decât Punctaj Maxim total obținut din coloana J5. 
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5. Transmiterea catalogului completat 

 

Pentru a putea finaliza transmiterea datelor, trebuie completate punctajele pentru toţi 

studenţii înscrişi în catalog. Pentru studenţii absenţi trebuie menţionat absent la examen. Pentru 

a transmite în baza de date, starea absent a studentului de la examenul final, trebuie obligatoriu 

completarea în coloana M cu absent. 

 

 

Fişierul .xlsx completat şi salvat se va trimite către secretariat. 

Se recomandă salvarea documentului şi în format .pdf ca document de referinţă. După finalizarea 

completării catalogului se selectează succesiv: File, Save as, Browse - se introduce numele 

fișierului și la opțiunea ”Save as type” se selectează .pdf.  

Fișierul .pdf se poate semna și transmite către secretariat împreună cu fișierul .xlsx. 

6. Semnarea catalogului 

Ȋn momentul în care va fi posibilă semnarea efectivă a catalogului, titularul disciplinei va primi 

versiunea printată de la secretariatul facultăţii. Cadrul didactic va verifica corectitudinea datelor 

introduse şi va semna documentul.  
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7. Situaţii speciale 

Dacă la o disciplină sunt mai multe cadre didactice care notează studenţii (exemple: realizarea 

proiectului de diplomă, cercetare la programele de masterat, etc) la nivelul decanatului se va stabili 

persoana responsabilă şi procedura pentru completarea catalogului digital, respectiv modalitatea 

de semnare în catalogul tipărit.  

Ȋn cazul unor probleme de natură tehnică se va lua legatura cu responsabilul IT al facultăţii, 

respectiv cu secretariatul. 

8. Notă  

Pentru completarea catalogului electronic trebuie să aveţi instalată cel puţin versiunea 

WINDOWS 10, respectiv versiunea 2016 de EXCEL. 

Puteți descărca în mod gratuit produse Microsoft (exceptând suita Microsoft Office) accesând 

adresa https://aka.ms/devtoolsforteaching și folosind ca date de autentificare adresa de e-mail din 

partea UPB și parola asociată acesteia. 

Puteți descarcă în mod gratuit suita Microsoft Office accesând adresa http://portal.office.com 

și folosind ca date de autentificare adresa de e-mail din partea UPB și parola asociată acesteia. 

 

https://aka.ms/devtoolsforteaching
http://portal.office.com/

