Regulament
pentru desfasurarea orelor de laborator
1. Accesul în sălile de laborator
Art 1. Este permis doar cadrelor didactice, tehnicienilor şi studentilor
Art 2. Studentii au obligatia să aibă asupra lor legitimatia de student.
Art 3. Tehnicienii de serviciu şi cadrele didactice au dreptul să verifice identitatea persoanelor
prezente în laboratoare.
Art 4. Studentii facultătii sunt obligati să sesizeze cadrele didactice sau tehnicienii în legătură cu
prezenta persoanelor străine
2. Modul de desfăşurare a activităTii
Art 1. Activitatea în laborator se desfăşoară sub îndrumarea unui cadru didactic. În cazuri
exceptionale tehnicianul de serviciu poate suplini temporar cadrul didactic.
Art 2. Echipamentele de calcul puse la dispoziTia studenTilor se vor utiliza doar în scopuri
didactice.
Art 3. Se va lucra numai cu contul şi parola atribuite de administratorul de sistem.
Art 4. Programele, referatele, proiectele vor fi transferate numai sub forma de text sursă, fişiere de
date şi fişiere document.
Art 5. La sfîrşitul activitătii, calculatoarele vor fi oprite folosind comanda “shutdown”.
Art 6. Orice defectiune sau anomalie constatată în functionarea echipamentelor din laborator
trebuie semnalată imediat cadrului didactic sau tehnicianului de serviciu şi notată în
registrul de activitate al laboratorului.
Art 7. Pe durata prezentei în sălile de laborator (fie oră de studiu, fie pauză) nu este permisă :
- efectuarea altor activităti, în afara celor cerute de către cadrul didactic;
- practicarea oricărui joc pe calculator;
- accesarea paginilor Web ce nu au legătură cu activitatea la laborator;
- consumul de alimente sau băuturi;
- provocarea de dezordine;
- orice interventie nesolicitată a studentilor în sistemele hardware şi software;
- folosirea telefoanele mobile; acestea trebuie închise sau setate pe silentios înainte de
intrarea la oră.
Art 8. Studentii sunt obligati să sesizeze cadrele didactice sau tehnicienii în legătură cu orice
activitate sau stare neconformă cu prezentul regulament.
3. Norme de protectie a muncii
Art 1. Toti participantii la activitatea din laboratoare (studenti, cadre didactice, tehnicieni) sunt
obligati să respecte normele de protectie a muncii generale şi specifice laboratorului respectiv.

4. Sanctiuni
Art 1. Orice abatere de la prezentul Regulament se sanctionează în functie de natura abaterii,
astfel :
- absenta nemotivată de la oră;
- plata contravalorii stricăciunilor provocate ;
- convocarea în fata Comisiei de Disciplină a Facultătii şi aplicarea unor sanctiuni
speciale în cazul recidivei.

