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Misiunile programului de studii  Ingineria Instalaţiilor (ciclul I - program de 4 ani), Anii I, II 
Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului de studii 

 

                 Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica 

 

- Modelarea capacităţii de învăţare, analiză şi sinteză 
- Formarea deprinderilor de comunicare în limba maternă şi într-o limbă străină 
- Prezentarea conceptelor fundamentale ale ingineriei de instalaţii pe baza disciplinelor de specialitate studiate 
- Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, tehnica măsurării, informatică  
- Formarea în profil de bază lărgit, dar în acelaşi timp flexibil şi orientată a viitorilor specialişti 

Misiunea de cercetare  

 

- Stimularea capacităţii de a lucra în echipă 
- Integrarea în circuitele de nivel naţional şi internaţional prin manifestări şi publicaţii ştiinţifice 
- Stimularea participării studenţilor la proiectele de cercetare iniţiate şi dezvoltate în cadrul programului de studii 

 
      Modalitati si criterii de evaluare; asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

1 I Analiză 
matematică 

 Examen scris 
 Minim 2 examinatori interni 
 2 subiecte teoretice (în total 2-4 întrebări), patru subiecte aplicative (în total 6-8 

probleme)  timp de lucru 3 ore 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a câte 40% din teorie şi 40% din aplicaţii şi 

promovarea activităţii la seminar 
 Nota 10 se acordă pentru obţinerea a cel puţin 90% din teorie şi aplicaţii şi notă 

corespunzătoare la seminar 
 Ponderea activităţii de la seminar în nota finală este de 40%.  
 Sala repartizată de decanat 

 examen parţial cu pondere 50%  

 teme de casă cu pondere în nota 
finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

2. I Algebră şi 
Geometrie 

 Examen scris (3 ore) 
 Minim 2 examinatori interni  
 2 subiecte teoretice şi 6 aplicaţii fǎrǎ subpuncte 
 Nota 5 se obţine pentru: 40% din punctaj la teorie şi 60% din punctaj la aplicaţie 
 Nota 10 se obţine pentru 90% din punctaj 
 Seminarul reprezintǎ 1/3 din nota finalǎ  
 Sala repartizatǎ de decanat 

 examen parţial cu pondere 50% (note 
recunoscute până la absolvirea 
promoţiei). 

3. I Elemente de 
arhitectură 

 Evaluare distribuita 
 1-2 examinatori interni 
 3 - 5 întrebări grupate 
 Pentru nota 5: - obţinerea răspunsului parţial (50 % din punctaj) la fiecare întrebare din 

 recunoaşterea acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei se face 
prin două teste scrise, care împreună 
cu o notă de apreciere a frecvenţei au 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

colocviu 
 Pentru nota 10: obţinerea răspunsului corect la fiecare întrebare şi minimum nota 8 la 

„activi-tatea pe parcurs” 
 Sală repartizată de decanat. 

pondere de 33 % în nota finală (notele 
sunt recunoscute până la absolvirea 
promoţiei)  

4. I 
Topografie 
(Tehnica 

măsurărilor) 

 examen scris 
 2 examinatori 
 5 subiecte cu 2 – 3 întrebări scurte 
 punctaj 18pt / subiect + 10 puncte din oficiu 
 50 puncte pentru nota 5 
 91….100p pentru nota 10 
 nota finală include activitatea pe parcurs 
 lucrarea scrisă, la cererea studentului, poate fi discutată din punctul de vedere al 

evaluării 

 evaluarea la orele de laborator 
 note recunoscute până la absolvire. 

5. I 
Utilizarea şi 

programarea 
calculatoarelor 

 Evaluare distribuita  
 Minim 2 examinatori 
 15 - 20 întrebări tip grilă 
 Nota 5 pentru rezolvarea corectă a 50% din întrebări şi promovarea laboratorului care 

include promo-varea testelor pe parcurs, predarea tuturor temelor de casa, şi 
rezolvarea aplicaţiilor propuse în timpul laboratorului 

 Sala repartizata de decanat 

 examen de semestru, cu ponderea 
activităţii pe parcurs 50% (notele sunt 
recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

6. I Chimie generală 

 Examen scris  
 Minim 2 examinatori interni  
 3-4 subiecte din capitole diferite din materia predată la curs. 
 Nota 5 pentru rezolvarea a ½ din subiectele de examen şi efectuarea lucrărilor de 

laborator.  
 Sală repartizată de decanat 

 teste scrise şi examinare orală pe 
parcursul desfăşurării activităţii 
practice pentru stabilirea notei de 
laborator cu pondere de 1/3 din nota 
finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei). 

7. I Geometrie 
descriptivă 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 4 lucrări la sală, • 1 lucrare de casă 
 Test cu 10 întrebări la final de semestru 
 Nota 5 pt ½ din fiecare lucr şi test 
 Sală repartizată de decanat  

 lucrare de casă – 20 % 
 4 lucrări x 10 % 
 test final –40 % 
 recunoscute până la absolvire 

8. I Educaţie fizică 1 

 Evaluare distribuita  
 Pentru nota 5 : îndeplinirea a min. 50% a bare-murilor de la probele de control şi 

frecventarea a min. 85% din lecţii/ semestru. 
 Pentru nota 10 : evaluare distribuita min.95% din baremurile maximale 

 testarea periodică a nivelului 
deprinderilor motrice de bază prevăute 
în probele de control: viteză, 
îndemânare, forţa, rezistenţă (V.I.R.F.); 
promovarea normelor este 
recunoscută până la absolvirea 
promoţiei  

9. I Limbi străine 
 Evaluare distribuita 
 1 examinator intern pentru fiecare limbă 

 teme de casă cu pondere de 30% în 
nota finală (notele sunt recunoscute 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

1(engleză, 
franceză, 
germană) 

 5 subiecte, 10 puncte pt. Fiecare subiect (50 puncte) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului maxim 
 Sală repartizată de departament 

până la absolvirea promoţiei) 

10. I Matematici 
speciale 

 Examen scris  
 Minim 2 examinatori interni  
 10 întrebǎri grupate (4 teoretice, 6 aplicative)  
 Nota 5 se acordǎ pentru ½ din punctaj la fiecare grup de întrebǎri şi promovarea 

seminarului 
 Sala repartizatǎ de decanat 

 examen parţial cu pondere 50% (note 
recunoscute pânǎ la absolvirea 
promoţiei). 

11. I Fizică 

 Examen scris, 
 2 examinatori 
 Rǎspunsuri scurte formulate de student la 5 subiecte dintre acestea 2 subiecte au 4 

subpuncte; se acordǎ 2 puncte la fiecare subiect 
 Nota 5 se acordǎ la totalizarea a 5 puncte 
 Promovarea laboratorului care include efectuarea a 5 lucrǎri şi predarea datelor 

experimentale la cele 5 lucrǎri; 
 Promovarea seminarului care include prezenţa la cel puţin 2/3 din numǎrul acestora şi 

media minimǎ de 5 la rǎspunsurile orale. 
 Sala de examen este repartizată de către decanat.  

 sunt recunoscute pânǎ la absolvirea 
promoţiei urmǎtoarele note sau medii 
ale notelor: 

- nota la examenele parţiale; 
- media la laborator; 
- media la seminar; 
- nota la testul de probleme; 
-      notele la lucrǎrile distribuite 

12. I Materiale 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni 
 5 subiecte ( 4 teoretice si 1 aplicativ), fiecare subiect teoretic acoperind ¼ din materia 

predată la curs  
 Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi promovarea laboratorului  
 Sală repartizată de decanat 

 examen parţial cu pondere de 50 % 
din nota la examen (nota recunoscută 
până la absolvirea promoţiei) 

13. I Fundamente de 
mecanica 

 Examen scris 
 1 examinator 
 5 subiecte: 1 teorie + 4 probleme 
 Nota 5 implică obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predarea temelor de casă 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 examen de semestru, cu ponderea 
activităţii pe parcurs 40% (note 
recunoscute pânǎ la absolvirea 
promoţiei). 

14. I 

Grafică tehnică 
asistată de 
calculator şi 
desen tehnic 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 10 lucrări la sală 
 2 lucrări de casă 
 Test cu 10 întrebări la final de semestru 
 Nota 5 pt ½ din fiecare lucrare şi test 
 Sală repartizată de decanat 

 2 lucrări de casă x 10 % 
 10 lucrări x 5 % 
 test final –30 % 
 recunoscute până la absolvire 

15. I Protecţia 
mediului 

 Evaluare distribuita; 
 1 examinator intern +1 examinator extern; 
 6 întrebări grupate; 

 Nota finala compusa din: 40% 
ponderea evaluării de recapitulare; 
50% ponderea unei lucrări scrise finale 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

 nota 5 se acorda daca: are frecventa corespunzătoare, promovarea temei de casa, 
obţine punctaj minim de promovare la grupurile de întrebări; 

 sală repartizată de decanat 

si 10% ponderea lucrării de casa. 
 Note recunoscute până la absolvire. 

16. I Educaţie fizică 2 

 Pentru nota 5: îndeplinirea a min. 50% a baremurilor de la probele de control şi 
frecventarea a min. 85% din lecţii/ semestru. 

 Pentru nota 10 : evaluare distribuita. 95% din baremurile maximale 

 testarea periodică a nivelului 
deprinderilor motrice de bază 
prevăzute în probele de control: viteză, 
îndemânare, forţă, rezistenţă (V.I.R.F.) 

  promovarea normelor este 
recunoscută până la absolvirea 
promoţiei 

17. I 

Limbi străine 
2(engleză, 
franceză, 
germană) 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator intern pentru fiecare limbă 
 5 subiecte, 10 puncte pt. Fiecare subiect (50 puncte) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului maxim 
 Sală repartizată de departament 

 teme de casă cu pondere de 30% în 
nota finală 

18. I Practică 1+2 

 Colocviu  
 Minim 2 examinatori  
 4-5 întrebări din vizitele tematice şi activitatea desfăşurată 
 Calificativul promovat/nepromovat se obţine funcţie de modalitatea de întocmire a 

caietului de practică, calificativul obţinut de la firma unde s-a efectuat practica şi de 
răspunsurile la întrebări 

 Sală repartizată de catedră 

 calificativul obţinut se recunoaşte 
până la absolvirea promoţiei 

19.  I 

Psihologia 
educaţiei 

(Disciplină 
facultativă) 

 examen scris ; 
 1 examinator, 
 Examen grilă cu 27 itemi; 
 Nota 5: rezolvarea a 12 itemi; 
 Sală repartizată de decanat. 

 Activitatea pe parcurs: prezenţă; 
 Pondere 50% din nota finală (note 

recunoscute până la absolvirea 
pomoţiei). 

20. I 

Pedagogie I       
-Fundamente 
pedagogice;       

Teoria si 
metodologia 

curriculum-ului- 

(Disciplină 
facultativă) 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 Test grilă – 20 întrebări ; 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la examnul grilă (70%) şi cea de la 

activitatea practică de seminar (30%) ; 
 Pentru promovarea examenului, atât nota la examenul grilă, cât şi cea de la activitatea 

practică de seminar trebuie să fie minim 5 (cinci) ; 
 Sală repartizată de decanat. 

 Activitate pe parcurs : prezenţă ; 
promovare seminar -pondere 30 % 
din nota finală (note recunoscute 
până la absolvirea promoţiei) 

21. II 
Fundamente de  

inginerie electrică 
şi electronică 

 Evaluare distribuita; 
 2 examinatori ( titular şi un colaborator ) 
 Două lucrări de verificare pe parcurs, fiecare cu 3 subiecte : un subiect de teorie cu 

extensie medie, un subiect de teorie ce conţine 5 întrebări cu răspunsuri scurte, un 

 evaluare de formare prin lucrări de 
laborator şi teme de casă 

 evaluare de recapitula Două lucrări 
de verificare pe parcurs, cu pondere 
2/3 în nota finală 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

subiect de aplicaţii 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a peste 40% din punctajul alocat tuturor 

subiectelor ; nota 10 se acordă pentru obţinerea a peste 90% din punctajul alocat 
tuturor subiectelor  

 Sală repartizată de decanatul facultăţii  
 Ponderi: media notelor de la verificările pe parcurs are pondere 2/3 din nota finală, iar 

media notelor de la laborator are pondere 1/3 di nota finală  

 nota pentru lucrările de laborator, cu 
pondere 1/3 în nota finală re prin 
examene 

 notele vor fi recunoscute până la 
absolvire 

22. II 

Matematici 
asistate de 
calculator 
(Metode 

numerice) 

 

 Evaluare distribuita; 
 2 examinatori interni; 

două lucrări de verificare pe parcurs: o lucrare în săptămâna a 7-a şi una în săptămâna 
a 14a; 

 Nota 5 se acordă pentru obţinerea la toate subiectele a 50% din punctaj şi promovarea 
activităţii pe parcurs; 

 Nota 10 la testul scris se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul 
subiectelor; 

 Sală repartizată de decanat. 

 activitatea pe parcurs: 50 % din nota 
finală; 

 notele vor fi recunoscute până la 
absolvire 

23. II Termotehnică1 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 2 subiecte teoretice şi 2 subiecte aplicative; 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea la toate subiectele a 50% din punctaj şi promovarea 

activităţii pe parcurs; 
 Nota 10 la testul scris se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul 

subiectelor; 
 Ponderea activităţii pe parcurs în nota finală este de 34 %; •sală repartizată de 

decanat.

 examen parţial după 7 săptamâni cu 
pondere 50% ; notele vor fi 
recunoscute până la absolvire 

24. II Rezistenţa 
materialelor 1 

 Examen scris 
 1 examinator 
 5 subiecte: 2 teorie + 3 probleme 
 Nota 5 implică obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predarea temelor de casă 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 notele vor fi recunoscute până la 
absolvire: 
Compet. cognitive: 

 să cunoască principiile Rezistenţei 
materialelor şi modul de aplicare a lor 
Compet. funcţionale: 

 aplicarea cunoştinţelor teoretice 
dobândite la calculul de rezistenţă a 
elementelor de construcţie 

25. II Hidraulică1 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 10-14 întrebări; 
 2-3 probleme aplicative; 
 Nota 5 pentru rezolvarea a ½ din subiectele date la examen, efectuarea lucrărilor 

aplicative, nota 5 la activitatea pe parcurs. 
 Nota 10 se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul subiectelor date la 

examen, efectuarea lucrărilor aplicative şi nota 10 la activitatea pe parcurs. 

 examen de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs de 50 % în nota 
finală/notă recunoscută până la 
absolvirea promoţiei.  



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

 Ponderile pentru e(examen) şi ap(activitatea pe parcurs) în nota finală sunt k1=0,5, 
k2=0.5 

 Sală repartizată de decanatul facultăţii.  

26. II Ecologie 

 Examen; 
 2 examinatori interni; 
 4-5 subiecte din disciplina predată (60%); 
 Elaborare şi susţinere referat; 
 Pentru nota 5 răapuns la ½ din subiecte şi susţinere referat.  

 elaborare şi susţinere referat cu 
pondere de 40%; 

 test final 60%; 

27. II Cultură şi 
civilizaţie 

 Evaluare distribuita, 
 2 examinatori interni; 
 Subiecte: teorerice şi aplicative in cadrul unei lucrari finale 
 Nota 5  prentru răspuns ½ din subiecte; 
 Nota 10 pentru obţinerea a cel puţin 95 % din ponderea subiectelor; 
 Sală repartizată de decanat. 

 ponderea activităţii pe parcurs de 
66% în nota finală; 

 nota este recunoscută până la 
absolvirea facultăţii. 

28. II Educaţie fizică 3 

 Pentru nota 5: îndeplini-rea a min. 50% a bare-murilor de la probele de control şi 
frecventarea a min. 85% din lecţii/ semestru. 

 Pentru nota 10 : evaluare distribuita min. 95% din baremurile maximale. 

 testarea periodică a nivelului 
deprinderilor motrice de bază 
prevăzute în probele de control: 
viteză, îndemânare, forţă, rezistenţă 
(V.I.R.F.); promovarea normelor este 
recunoscută până la absolvirea 
promoţiei 

29. II Hidraulică2 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 8-12 întrebări; 
 Nota 5 pentru rezolvarea a ½ din subiectele date la examen, efectuarea lucrărilor 

aplicative,  

 examen de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs de 50 % în nota 
finală/notă recunoscută până la 
absolvirea promoţiei.  

30. II Microeconomie 

 Evaluare distribuita   
 2 examinatori interni: titlularul cursului+ un asistent; 
 3 subiecte teoretice + 2 aplicaţii; 
 Nota de promovare obligatoriu 5 pentru fiecate subiect; 
 Nota 5 pentru minim de cunoştinţe; 
 Nota 10: răspunsuri complete la toate întrebările şi lucrări promovate; 
 Sală repartizată de decanat. 

 prezenţa la minim 5 seminarii din 
7(pondere 20% din nota finală); 

 80% examen parţial+ lucrare scrisă. 
 notele sunt recunoscute până la 

absolvirea facultăţii. 

31. II Termotehnică2 

 Examen oral; 
 2 examinatori interni; 
 2 subiecte teoretice şi 2 subiecte aplicative; 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea la toate subiectele a 50% din punctaj şi promovarea 

activităţii pe parcurs; 
 Nota 10 la examen se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul 

subiectelor; 
 Ponderea activităţii pe parcurs în nota finală este de 34 %; •sală repartizată de 

 examen parţial după 7 săptamâni cu 
pondere 50% ; notele sunt 
recunoscute până la absolvirea 
facultăţii 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

decanat.

32. II 
Tehnologia şi 

montajul 
instalaţiilor 

 Evaluare distribuita   
 2 examinatori interni; 
 Verificare sistem grilă; 
 Nota finală: 0,6d+0,4 ap; 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea  a 50% din punctaj şi promovarea activităţii pe 

parcurs; 
 Sală repartizată de decanat; 

 evaluare de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs de 40 % în nota 
finală/notă recunoscută până la 
absolvirea promoţiei.  

33. II Construcţii 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni;  
 6 subiecte vizând diferite capitole predate în cadrul cursului; 
 Timp de lucru 3 ore; 
 Pentru nota 5:-obţinerea răspunsului parţial la fiecare subiect; 
 Pentru nota 10: obţinerea răspunsului corect la fiecare subiect şi cel puţin nota 9 la 

activitatea pe parcurs; 
 Ponderea activităţi pe parcurs este de 40% din nota finală; 
 Sală repartizată de decanat. 

 examen parţial cu pondere de 50%- 
notele sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei.  

34. II Electrotehnica 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 Un subiect teoretic cu 3 întrebări şi 4 subiecte aplicative; 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea la cel puţin 4 din cele 5 subiecte a 50% din punctaj 

şi media notelor pe cele 5 subiecte să fie cel puţin 5 şi promovarea activităţii pe 
parcurs; 

 Nota 10 se acordă pentru obţinerea a cel puţin 95% din punctajul pe cele 5 subiecte şi 
promovarea cu nota 10 a activităţii pe parcurs; 

 Ponderea activităţii pe parcurs în nota finală este de 50%; 

 examen parţial după 7 săptămâni cu 
pondere 50%, a cărui notă  5 este 
recunoscută până la absolvirea 
facultăţii. 

35. II Educaţie fizică 4 

 Pentru nota 5: îndeplinirea a min. 50% a bare-murilor de la probele de control şi 
frecventarea a min. 85% din lecţii/ semestru. 

 Pentru nota 10: evaluare distribuita min.95% din baremurile maximale 

 testarea periodică a nivelului 
deprinderilor motrice de bază 
prevăute în probele de control: viteză, 
îndemânare, forţa, rezistenţă 
(V.I.R.F.); promovarea normelor este 
recunoscută până la absolvirea 
promoţiei 

36. II Practică 3+ 4 

 Colocviu  
 Minim 2 examinatori  
 4-5 întrebări din vizitele tematice şi activitatea desfăşurată 
 Calificativul promovat/nepromovat se obţine funcţie de modalitatea de întocmire a 

caietului de practică, calificativul obţinut de la firma unde s-a efectuat practica şi de 
răspunsurile la întrebări 

 Sală repartizată de catedră 

 calificativul obţinut se recunoaşte 
până la absolvirea promoţiei 

37. II Pedagogie II        Examen scris;  Activitate pe parcurs : prezenţă ; 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris / oral, examen / evaluare distribuita / colocviu, nr. examinatori, nr. de 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în cadrul 

disciplinei 

-Teoria si 
metodologia 

instruirii;          
Teoria si 

metodologia 
evaluarii – 

(Disciplină 
facultativă) 

 2 examinatori interni; 
 Test grilă – 20 întrebări ; 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la examnul grilă (70%) şi cea de la 

activitatea practică de seminar (30%) ; 
 Pentru promovarea examenului, atât nota la examenul grilă, cât şi cea de la activitatea 

practică de seminar trebuie să fie minim 5 (cinci) ; 
 Sală repartizată de decanat. 

promovare seminar -pondere 30 % din 
nota finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

38. II 

Psihologia 
educaţiei * 
(Disciplină 
facultativă) 

 examen scris ; 
 1 examinator, 
 Examen grilă cu 27 itemi; 
 Nota 5: rezolvarea a 12 itemi; 
 Sală repartizată de decanat. 

 Activitatea pe parcurs: prezenţă; 
 Pondere 50% din nota finală (note 

recunoscute până la absolvirea 
pomoţiei). 

39. II 

Didactica 
specialităţii 
(Disciplină 
facultativă) 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 Test grilă – 20 întrebări ; 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la examnul grilă (50%) şi cea de la 

activitatea practică de seminar (50%) ; 
 Pentru promovarea examenului, atât nota la examenul grilă, cât şi cea de la activitatea 

practică de seminar trebuie să fie minim 5 (cinci) ; 
 Sală repartizată de decanat. 

 Activitate pe parcurs : prezenţă ; 
promovare seminar -pondere 50 % din 
nota finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 


