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Cerinţe pentru colocviul final 
 
Fiecare student se va prezenta la colocviu cu câte un exerciţiu de gândire critică ales şi 
analizat de el. Exerciţiul va fi redactat pe o foaie A4 (minim jumătate de pagină, maxim 1 
pagină), care va cuprinde şi numele complet, grupa, anul, specializarea. Foaia va fi 
predată examinatorului la începutul examinării. Studentul va prezenta oral pe scurt 
problema pe care a ales-o şi modul în care a tratat-o, în 3-5 minute (exprimarea clară şi 
concisă este unul dintre scopurile gândirii critice). Examinatorul va adresa una sau mai 
multe întrebări de clarificare sau care urmăresc însuşirea corectă a cunoştinţelor şi 
deprinderilor de la curs. La încheierea examinării, studentul va fi informat despre 
punctajul provizoriu obţinut la această probă. 
 
Exerciţiul ales poate avea ca punct de plecare un text selectat dintr-un domeniu 
oarecare (texte informative, fragmente din literatură, ştiri din presă, fragmente de 
discursuri politice sau alte tipuri de discursuri, probleme de raţionament, relatări 
factuale etc.) Analiza va urmări unele dintre aspectele discutate la curs (probleme 
privind valoarea de adevăr, probleme de limbaj, probleme privind intenţia, 
corectitudinea argumentării, posibile erori logice, tipuri de raţionament, descompunerea 
şi analiza raţionamentului sau discursului, probleme de gândire critică specifice 
domeniului textului selectat etc.) Se interzice ca acelaşi exerciţiu să fie prezentat ca 
probă de examen de către mai mulţi studenţi (în caz că se va întâmpla acest lucru, 
situaţia va fi considerată plagiat şi tratată ca atare). 
 
Criteriile de examinare şi punctajele relative sunt următoarele: 

Criteriu Puncte 
1. Încadrarea în cerinţe (limitele de timp, spaţiu, structură) 1p 
2. Existenţa problemei şi prezentarea ei adecvată 1p 
3. Existenţa şi corectitudinea analizei critice a problemei 1p 
4. Folosirea adecvată a cunoştinţelor de gândire critică 1p 
5. Răspunsurile la întrebările examinatorului 1p 

 
Nota finală va fi calculată ca sumă cu pondere egală a punctajului obţinut la seminar şi 
punctajului obţinut la colocviu. Studenţii au dreptul la reexaminare, conform 
regulamentelor, dar la reexaminare vor prezenta alt exerciţiu decât cel din examinarea 
iniţială (în caz contrar, va fi menţinută nota iniţială). 
 
Pentru orice neclarităţi privind colocviul, studenţii se vor adresa cadrului didactic titular 
direct, la întâlnirile de curs, sau prin email înainte de data colocviului. 


