DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ I
TEST – 12.11.2021

Ora 16.00, platforma Google (link Meet şi formular Google Forms).

Informaţii test
Materia pentru test:
până la finalul aplicării în spaţiu a legii penale (p. 233 din curs).
Pentru detalii, a se vedea documentul Materie test - 12.11.2021;
Tipul testului:
18 întrebări grilă cu 3 variante de răspuns (1-2-3 variante corecte);
Timp de lucru:
20 de minute;
Punctaj:
10 puncte (din oficiu), respectiv 18 grile x 5 puncte / grilă corectă.
Nota finală se va obţine prin împărţirea punctajului final la 10.

Informaţii procedură susţinere test
Testul va fi online – grilă (supraveghere audio / video) prin intermediul platformei Google, accesibil doar
utilizatorilor instituţionali (@law.ubbcluj.ro).
Pe contul de e-mail asociat acestui cont instituţional veţi primi şi rezultatele şi orice alte informaţii
suplimentare.
Linkul pentru Google MEET (test) va fi distinct după cum urmează: „Seria I”, „Seria II”, „Ani mai mari”,
urmând să fie regăsit în calendarul cursurilor (an II – cursuri format hibrid – vineri, 12.11.2021, ora 16.00 –
TEST PENAL SERIA I, TEST PENAL SERIA 2, respectiv TEST PENAL ANI MAI MARI).
Este obligatorie accesarea linkului conform seriei din care faceţi parte (pentru anul II), respectiv a linkului
dedicat celor din ani mai mari (pentru studenţii din ani mai mari care au restanţe).
Studenţii care din cauza unor probleme tehnice nu au putut susţine testul la ora stabilită, vor putea susţine
testul de la ora 17.00, în baza unei cereri însoţite de documente justificative, adresată către titularul de serie
(florin.streteanu@law.ubbcluj.ro, daniel.nitu@law.ubbcluj.ro) până la ora 16.40 şi aprobată de către acesta. Linkul de acces pentru susţinerea testului se va regăsi tot în calendarul cursurilor (an II – cursuri format hibrid vineri, 12.11.2021, ora 17.00 – TEST REZERVĂ PROBLEME TEHNICE).
ATENŢIE! INFORMAŢII TEHNICE
▪ Accesul la linkul de MEET este rezervat doar utilizatorilor instituţionali.
▪ Vă rugăm să fiţi online pe linkul de MEET începând cu ora 15.30, pentru a putea soluţiona eventuale
probleme tehnice.
▪ Vă rugăm să vă logaţi de pe calculator (laptop / desktop) şi prin excepţie de pe telefonul mobil. Este
necesar ca aparatul să aibă acces la microfon şi cameră web, care vor trebui pornite la solicitarea
examinatorilor.
▪ Utilizaţi browserul Chrome.
▪ Este necesar să aveţi la îndemână cartea de identitate / paşaportul şi carnetul de student. Toţi
studenţii vor fi legitimaţi.
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