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Misiunile programului de studii INGINERIE si MANAGEMENT (ciclul I - program de 4 ani) - Anul II 
Modalitati si criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  

 

                Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Este de a forma cadre cu o pregătire superioară având competenţe şi abilităţi specifice domeniului 
„Inginerie şi management” 

Misiunea de cercetare  
Este dezvoltarea metodelor şi tehnicilor integrative în ingineria şi managementul sistemelor, aplicarea acestor 
metode şi tehnici în sistemele de producţie 

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

Nr. 
crt 

Anul 
de 

studi 
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. II 
Fundamente de 

inginerie electrică şi 
electronică 

 Examen  scris,  
 3 examinatori interni; 
 10 – 15 întrebări grupate in doua subiecte, 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj + 

promovarea 17.laboratorului; 
 Nota 10 se obţine prin medierea notelor rezultate din examinarea celor doua 

subiecte, cu nota de la laborator şi rotunjire conform rodpi al upt; 
 Examenul se susţine în săli repartizate de decanat 

  Activitatea de la laborator, inclusiv 
tema de casă cu pondere de 33.33 
% în evaluarea finală, recunoscută 
până la terminarea facultăţii 

2. II Cercetări operaţionale 

 Examen scris; 
 Nr. Examinatori: 2; 
 Nr de întrebări: 6 (4 probleme şi 2 teorii); 
 Nota 5 la examen se acordă dacă are note de trecere, cel puţin 5, la fiecare 

subiect, inclusiv la seminar şi laborator. 
 Nota 10 se acordă dacă răspunde foarte bine la fiecare subiect şi are o notă 

finală de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului (seminarul şi laboratorul); 
 Coeficientul de importanţă al notelor conform regulamentului upt este 2/3  

pentru nota de la examen şi 1/3 pentru nota de pe parcurs anului (seminarul şi 
laboratorul); 

 Sală asigurată de decanat 

 Ponderea de 1/3 din nota finală a 
disciplinei a activităţii pe parcurs, cu 
recunoaşterea acestuia până la 
terminarea facultăţii 

3. II Matematică asistată pe 
calculator 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 3-6 întrebări mixte (teorie şi probleme) cu 1 –2 subpuncte 
 Nota 5 se acordă pentru realizarea a ½ din punctaj din cele 3 – 6 grupe de 

întrebări şi seminar promovat ( 1 din 2 lucrări de control şi o temă de casă din 

 Evaluarea progresivă de formare se 
realizează prin 2 lucrări de control şi 
2 teme de casă, recunoscute până 
la terminarea facultăţii 



Nr. 
crt 

Anul 
de 

studi 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare
(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
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Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

2) 
 Sală repartizată de decanat 

4. II Fundamente de 
inginerie mecanică 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 1 subiect aplicativ (sinteză) + 2 subiecte teoretice 
 Toate subiectele sunt obligatorii şi trebuie promovate cu nota 5 
 Sală repartizată de decanat 

 Nota finală cu următoarele ponderi: 
nota partea teoretică 65% şi nota 
activităţii practice cu pondere de 
35% 

5. II Teoria şi ingineria 
sistemelor 

 Examen scris  
 Evaluare la fiecare lucrare aplicativă de laborator (7 lucrări), cu notă medie 

finală 
 2 examinatori interni 
 20 întrebări (subiecte) din materie grupate câte 2 pe bilet de examen (total 10 

bilete de examen) 
 10 rezolvări de probleme, având acces la cărţi şi note de curs / laborator 

(subiectul 3 pe bilet examen) 
 Nota 5: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 5 şi promovarea 

laboratorului cu nota 5 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen la sfârşit de semestru cu 
pondere în nota finală la 
disciplină: 

 34 % nota la lucrări 
aplicative (note 
recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 66% nota la examenul scris 

6. II Drept Legislaţie şi 
tehnici comerciale 

 Evaluare distribuita 
 Minim 2 examinatori 
 Durata probei 2 ore 
 2 subiecte de tratat + 4 întrebări 
 Pentru nota 5: tratarea subiectelor la minim 50% şi răspunsul la minim 2 

întrebări + efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (12 teme) 
 Sală repartizată de decanat 

 Nota finală = (0,4 x nota laborator) + 
(0,6 x nota examen) 

 Nota examen = (0,6 x nota subiecte 
de tratat + 0,4 x nota întrebări) / 2 

 Se elaborează 4 referate şi 12 studii 
de caz, notele fiind recunoscute 
până la terminarea facultăţii 

 

7. II Utilaje, instalaţii şi 
echipamente 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 3 subiecte de sinteză, toate fiind obligatorii şi trebuie promovate cu nota 5 (1/2 

din punctaj) 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen scris cu următoarele 
ponderi: 35% lucrări aplicative, 65% 
nota la examenul scris 

8. II Fundamente de 
automatizări 

 Evaluare distribuita 
 3 examinatori interni 
 10 -15 întrebări grupate în două subiecte 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj + 

promovarea laboratorului 
 Nota 10 se obţine prin medierea notelor rezultate din examinarea celor 2 

subiecte, cu nota de la laborator şi rotunjire conform regulamentului upt 
 Sală repartizată de decanat 

 2 teme de casă, cu recunoaşterea 
notei până la terminarea facultăţii. 

 Nota finală cu următoarele ponderi: 
partea teoretică 67% partea 
aplicativă 33% 

9. II Materiale şi tehnologii II 

 Evaluare distribuita 
 Minim 2 examinatori interni 
 Subiecte teoretice(fiecare  acoperind 25% din materie) 
 Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect si promovarea  

 Nota finală cu următoarele ponderi: 
partea teoretică 50% şi nota de la 
lucrări cu ponderea de 50%, cu 
recunoaşterea acestora până la 
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laboratorului(toate lucrarile efectuate). 
 Sală repartizată de decanat 

terminarea facultăţii 

10. II Ergonomie 

 Examen scris cu durata de 1,5 ore.  
 Structura subiectulelor de examen: tratarea unui subiect în extenso + 10 

intrebări (cu raspunsuri scurte şi precise).  
 Nota finală se acordă: 60% nota la examen + 40% nota la activitatea practică. 
 Nota 5 se acordă în cazul în care toate subiectele au fost tratate 50% şi 

activitatea pe parcurs încheiată. 
 Sală repartizată de decanat 

 Notarea pe parcurs a studenţilor 
la lucrări şi recunoaşterea 
acestora până la terminarea 
facultăţii 

11. II Bazele managementului 
I 

 Examen scris 
 Evaluare la fiecare lucrare aplicativă de laborator (10 +10 lucrări), cu notă 

medie finală 
 Evaluare lucrări de casă (plan de afaceri; proiect de înfiinţare firmă) 
 2 examinatori interni 
 20 întrebări (subiecte) din materia de semestru grupate câte 2 pe bilet de 

examen (total 10 bilete de examen / semestru) 
 10 rezolvări de probleme / semestru, având acces la cărţi şi note de curs / 

laborator (subiectul 3 pe bilet examen) 
 Nota 5: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 5 şi promovarea 

laboratorului cu nota 5 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen la sfârşit de semestru  cu 
pondere în nota finală la disciplină: 

 34 % nota la lucrări aplicative (note 
recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

 66% nota la examenul scris 
 

12. II Finanţe, bănci, asigurări 

 Examen scris şi oral. 
 2 examinări 
 8 întrebări grupate 
 Nota 5  pentru 50% răspunsuri corecte la cele două puncte (4 întrebări/punct) 
 Răspunsuri corecte la toate întrebările, exprimare clară 
 Sala repartizată de decanat 

 Nota finală cu următoarele ponderi: 
teorie 50% şi nota seminar  cu o 
pondere de 50%, cu recunoaşterea 
acestora până la terminarea 
facultăţii 

13. II Bazele contabilităţii 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 6 întrebări grupate pe trei grupe 
 Nota 5 se acordă pentru 50% răspunsuri corecte la cele trei grupe de întrebări 
 Nota 10 se acordă pentru lucrările cu răspunsuri corecte la toate grupele de 

întrebări 
 Sală repartizată de decanat 

 Nota finală cu următoarele ponderi: 
teorie 50% şi seminarii 50%,  

 La seminarii studenţii sunt evaluaţi 
la fiecare aplicaţie practică, cu 
recunoaşterea acestora până la 
terminarea facultăţii 

14. II Rezistenţa materialelor 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 1 subiect aplicativ (sinteză) + 2 subiecte teoretice 
 Toate subiectele sunt obligatorii şi trebuie promovate cu nota 5 (1/2 din 

punctaj) 
 Sală repartizată de decanat 

 Numai examen final cu pondere 
65% şi nota activitate cu pondere 
35%. 

15. II Practică 
Sem I, II 

 Colocviu pe baza caietului de practică 
 2 – 3 examinatori 
 5 – 8 întrebări cuprinzând tematica practicii 

 Colocviul se susţine pe baza 
caietului de practică, elaborat 
conform programei analitice 
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 Calificativul admis acordat pentru conţinutul caietului de practică şi a 
răspunsurilor date cu privire la cunoştinţele dobândite la practică 

 Sală repartizată de decanat 

16. II Educaţie fizică 
Sem I, II 

 Evaluare distribuita – probe fizice şi de rezistenţă 
 2 examinatori 
 1 subiect de teorie oral şi îndeplinirea baremurilor pentru probele fizice şi de 

rezistenţă 
 Se acordă calificativul admis prin obţinerea a ½ din punctaj 
 Baza sportivă 

 Evaluare pe parcurs cu pondere de 
75%, îndeplinirea baremului pentru 
probele fizice şi de rezistenţă 

 Se apreciază cu ponderea de 25% 
subiectul de teorie 

 


