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1. ATELIERUL 

- Succesul vostru la examenul de admitere este prima noastra prioritate. In fiecare an ne re-adaptam grupelor noastre 

si cautam sa venim permanent in ajutorul vostru.  

- Prezența la atelier a fost stabilita cu fiecare cursant in parte la inscrierea in cadrul Atelierului. Prin urmare, in baza 

angajamentului luat de fiecare dintre voi, prezenta la cursuri este obligatorie.  

- Pregatirea pentru examenul de admitere la facultate este prima voastra prioritate.  

- Orice intrerupere in program are implicatii asupra organizarii atelierului si asupra avansarii voastre. Deorece exista 

situatii exceptionale pentru care avem intelegere, in cazul absentelor onest motivate, obligatiile pe care le aveti sunt 

urmatoarele:  

• Anuntarea absentei cat mai devreme cu putinta 

• Recuperarea sedintei pierdute in functie de disponibilitatea atelierului 

• Prioritizarea recuperarii sedintei inaintea altor activitati scolare sau extrascolare este obligatorie si denota 

interesul si importanta pe care o acordati acestei facultati 

- Pentru a alinia cunostintele unui cursant cu cele ale grupei din care face parte sau din care urmeaza sa faca parte, se 

vor stabili uneori de comun acord o serie de sedinte suplimentare.  

 

2. MATERIAL DIDACTIC 

- Materialul didactic al atelierului este constituit din: fise si note de curs, fise cu exercitii, fise cu rezolvari, teste, 

email-uri primite de la echipa@atelierul5.com  

- Atelierul nostru are drepturi de proprietate intelectuala si drepturi morale asupra materialului didactic pus la dispozitie 

cursantilor, descris mai sus. Prin urmare este foarte important sa intelegeti ca urmatoarele actiuni va sunt interzise:  

• Multiplicarea materialului didactic (copiere xerox, fotografiere) 

• Transmiterea materialului didactic catre alte persoane (sub forma fizica sau digitala) 

• Reproducerea si publicarea materialului didactic (sub forma fizica sau digitala) 

• Modificarea materialului didactic 

- Materialul pe care un cursant il primeste in cadrul Atelierului, poate fi utlizat doar de acel cursant.  

- Un cursant al atelierului nu are dreptul de a transmite documentele de curs altor cursanti, chiar daca acestia din urma 

sunt cursanti ai Atelierului 5.  

- Un cursant al atelierului nu are dreptul de a transmite documentele de curs altor persoane, oricare ar fi natura relatiei 

lor cu acele persoane.  

 

3. DESFASURAREA CURSURILOR 

- Este dreptul vostru si este obligatoriu ca pentru orice notiune de curs noua sau anterioara sa ne solicitati clarificari 

suplimentare, cand este cazul. 

- Orice notiune noua de curs este insotita de exercitii si teme obligatorii care au ca scop sedimentarea informatiilor. In 

cazul in care intampinati dificultati la curs sau acasa, aveti obligatia atat fata de voi, cat si fata de noi, sa solicitati 

clarificari cat mai devreme cu putinta.  

- Rugam sa luati in considerare faptul ca uneori explicatiile suplimentare nu pot fi furnizate in momentul solicitarii, 

pentru a nu intrerupe cursul.  

- Punctualitatea este obligatorie. De cele mai multe ori, notiunile de curs se predau de la inceputul sedintei si de cele 

mai multe ori este dificil sa reluam de la inceput tot ceea ce s-a predat.   

- Pauzele sunt permise si incurajate, insa luati in considerare momentul in care alegeti sa lipsiti. Pentru o desfasurare 

eficienta a cursului, este important ca pauza sa nu fie suprapusa cu predarea cursului si sa nu dureze mai mult decat 

este necesar. 
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