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Misiunile programului de studii STIINTE ALE COMUNICARII  

 (ciclul I - program de 3 ani)  Anul I   
Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  

 

        Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Formarea de absolventi capabili sa activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru 
activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii 
politice, organizaţii non-guvernamentale, etc. 

Misiunea de cercetare  

Formarea de absolventi capabili sa participe la activitati de cercetare in domeniul comunicarii si 
relatiilor publice si de a se perfectiona prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor 
la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele/catedrele implicate 
în desfăşurarea programului. 

 
            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 
sem. 1 

Introducere în teoriile 
comunicării 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 10 întrebări referitoare la teorie, vizând inclusiv 

parcurgerea bibliografiei şi reprezentând 70% din 
nota la examen , şi o aplicaţie având  ponderea de 
30% din nota la examen  

 Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finală;1/3 
nota pe activitatea pe parcurs  

 Sală repartizată de FSC 

 Nota pentru activitatea pe parcurs reflectă 
următoarele aspecte: teme de seminar 
vizând evaluarea performanţelor din cadrul 
seminariilor  (40%), prezenţa (20%), test de 
evaluare a cunoştinţelor teoretice şi a 
capacităţii studenţilor de a le aplica (40%)   

 

2. I 
sem. I Introducere în mass-media 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Subiecte: unul teoretic şi 2 practice 
 Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finală; 1/3 

notă pe activitate pe parcurs 
 Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect la 

examen 
 Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu 

includerea informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

 Teme de seminar  cu pondere de 30% din 
nota finală 

 Notele de promovare la examen si la 
activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 



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 

3. I 
sem. 1 

Noţiuni generale de 
sociologie şi opinie publicǎ 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 3 subiecte teoretice 
 Examinarea finală reprezintă 2/3 din nota finală, iar 

activitatea de seminar reprezintă 1/3 
 Nota 5 se acordă la examenul teoretic pentru 

rezolvarea a două subiecte din cele 3 
 Nota 10 se acordă la examenul teoretic pentru 

rezolvarea celor 3 subiecte de nota 10 conform 
obiectivelor disciplinei prezentate la curs. 

 Sală repartizată de DPPD 

 Nota 5 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru realizarea referatului în 
proporţie de 50% 

 Nota 10 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru realizarea referatului în 
proporţie de 100% şi pentru prezentarea lui 
clară           

 Notele la examen şi la activităţile pe parcurs 
sunt recunoscute până la promovarea 
disciplinei 

4. I 
sem. 1, 2 Limba străină I – E, F, G 

A. Limba engleză
 Examen scris/oral 
 3 examinatori 
1. Sub-disciplina: Tehnici de exprimare scrisă 
 Examen scris 
 3 subiecte practice  
 Notarea se face pe baza examenului scris (pondere 

50%) şi a activităţii pe parcurs (pondere 50%) 
 Nota 5 se acordă dacă studentul răspunde parţial 

cerinţei folosind un vocabular limitat şi structuri 
simple, cu greşeli care afectează parţial sensul 

  Nota 10: studentul răspunde în totalitate cerinţei, 
folosind corect un vocabular bogat şi structuri 
complexe. 

 Sală repartizată de FSC 
 2. Sub-disciplina: Tehnici de exprimare orală 
 Examen oral la sfârşitul fiecărui semestru 
 Bilete cu trei subiecte 
 Media dintre nota la examenul oral (pondere 50%) şi 

nota primită pentru activitatea pe parcurs (pondere 
50%) 

 Condiţia de acordare a notei 5: studentul obţine nota 
5 la fiecare dintre subiecte (subiectele au pondere 
egală); 

 Condiţia de acordare a notei 10: studentul rezolvă 
cantitativ si calitativ cele 3 subiecte (respectarea 
criteriilor specifice de fluenţă, acurateţe, adecvare) 

 Sală repartizată de FSC 
 3. Sub-disciplina: Gramatică  
 Examen scris 
 2 subiecte (1 subiect teoretic şi 1 aplicaţie) 
 Condiţia de promovare: nota minimă 5 la activitatea 

pe parcurs care presupune  evaluarea temelor scrise 
şi participarea la curs conform regulamentului UPT, 

A. Limba engleză 
 
1. 
 Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă 

media dintre activitatea de seminar şi 
lucrarea de sfârşit de semestru.  Lucrarea 
are o pondere de 33% din nota la activitatea 
de seminar. 

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 

 

2. 
 Teme de casă: 30%, 50% performanţă în 

timpul seminariilor (în cadrul activităţilor de 
grup, expuneri individuale), 20% prezenţă  

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
3. 
 Nota la activitatea pe parcurs şi nota la 

examenul scris au pondere egală (50%). 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 



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 

respectiv la examenul scris.  
 Notarea se face pe fiecare subiect, acordarea 

notei 5 presupune rezolvarea a ½ din punctajul 
de 100% acordat pentru fiecare subiect 

 Acordarea notei 10: studentul rezolvă cantitativ şi 
calitativ cele 2 subiecte 

 Sală repartizată de FSC 
 
B. Limba franceză 
 Examen scris/oral 
 3 examinatori interni 
1.Subdisciplina: Tehnici de exprimare scrisă 

 Examen scris 
 Exerciţii practice de analiză de texte şi redactare 

a diferitelor tipuri de texte 
 Media dintre nota la examinări în scris (pondere 

50%) şi nota primită pentru activitatea pe parcurs 
(pondere 50%) 

 Nota 5 pentru respectarea aproximativă a 
cerinţei, aplicarea minimă a cunoştinţelor 
teoretice pe texte, exprimare in limba franceza 
fără greşeli grave de limbă (gramatică, lexic) ; 

 Nota 10 pentru aplicarea corectă a cunoştinţelor 
teoretice, exprimare corectă şi nuanţată  

 Sala repartizată de  FSC 
2. Sub-disciplina: Tehnici de exprimare orală 
 Examen oral  
 2 subiecte 
 Nota la examenul oral si nota la activitatea pe parcurs 

au pondere egală (50% fiecare) 
 Nota 5 se acordă dacă studentul răspunde parţial 

cerinţei folosind un vocabular limitat şi structuri 
simple, cu greşeli care afectează parţial sensul 

 Nota 10 se acordă dacă studentul răspunde in 
totalitate cerinţei, folosind un vocabular bogat şi 
nuanţat şi structuri complexe, respectiv dacă se 
respectă criteriile specifice de fluenţă, acurateţe, 
adecvare 

 Sală repartizată de FSC 
3. Sub-disciplina: Gramatică  
 Examen scris 
 5 aplicaţii 
 Nota finală: media dintre nota la examenul scris şi 

nota la activitatea de seminar (pondere 50% fiecare) 
 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Limba franceză 
1. 
50% din nota de activitate o reprezintă dosarul 

cu teme care cuprinde cate un exerciţiu din 
fiecare capitol parcurs. 

Notele de promovare la activitatea de seminar şi 
la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 Nota pentru activitatea pe parcurs 

presupune  evaluarea temelor scrise 
(realizarea unui dosar de către student) şi 
participarea la curs conform regulamentului 



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 

total  
 Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor 

subiectelor şi pentru obţinerea punctajului maxim 
 Sală repartizată de FSC 
 
C. Limba germană 
 Examen scris/oral 
 3 examinatori interni 
1.Subdisciplina: Tehnici de exprimare scrisa 
 1 subiect teoretic şi 1 aplicaţie 
 Examen scris 
 Se acordă o notă la seminar şi o nota  pentru 

evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului cu o 
pondere de 50% fiecare din nota finală 

 Tratarea fiecărui subiect este obligatorie. Nota 5 se 
acordă dacă se  enunţă problemele cheie fără să fie 
tratate explicit  

 Nota 10: toate temele se tratează explicit şi se 
completează cu informaţii din bibliografia indicată; 
aplicaţia se rezolvă corect în proporţie  de cel puţin 
95%. 

 Sală repartizată de FSC 
2. Sub-disciplina: Tehnici de exprimare orală 
 Examen oral la sfârşitul fiecărui semestru 
 2 examinatori interni 
 1 subiect oral 
 Se acordă o notă la seminar şi două note la testele 

de evaluare a cunoştinţelor (pondere 50% fiecare din 
nota finală) 

 Nota 5 pentru enunţarea problemelor cheie, fără 
tratarea lor explicită 

 La proba orală se acordă nota maximă dacă subiectul 
este expus conform cerinţelor unei prezentări, 
vocabularul utilizat reflectă o foarte bună cunoaştere 
a limbii germane, iar modul de argumentare este bine 
structurat şi susţinut prin exemple pertinente.. 

 Sală repartizată de FSC  
3. Sub-disciplina: Gramatică  
 1 subiect teoretic şi 1 aplicaţie 
 Examen scris 
 Se acordă o notă la seminar şi o nota  pentru 

evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului cu o 
pondere de 50% fiecare din nota finală 

 Tratarea fiecărui subiect este obligatorie. Nota 5 se 
acordă dacă se  enunţă problemele cheie fără să fie 

UPT 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
C. Limba germană 
1.  
 Se notează şi prezenţa la seminar conform 

regulamentului. 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 Se notează si prezenţa la seminar conform 

regulamentului. 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 Se notează şi prezenţa la seminar conform 

regulamentului. 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la examen sunt valabile până la 



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 

tratate explicit  
 Nota 10: toate temele se tratează explicit şi se 

completează cu informaţii din bibliografia indicată; 
aplicaţia se rezolvă corect în proporţie  de cel puţin 
95%. 

 Sala repartizată de FSC 

promovarea disciplinei 

5. I 
sem. 1 Management general 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 Subiecte de sinteză 
 Coeficientul de importanţă al notelor conform 

regulamentului UPT este k1 = 0,5  pentru nota pentru 
evaluarea cunoştinţelor şi k2 = 0,5 pentru nota pe 
parcurs (seminarul) 

 Nota 5 se acordă dacă are note de trecere, cel puţin 
5, la fiecare subiect, inclusiv la seminar 

 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 

 Sală repartizată de FSC 

 2 teme de casă 
 Notele de promovare la activitatea de 

seminar şi la testele de evaluarea 
cunoştinţelor sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

6. I 
sem. 1 Utilizarea calculatoarelor 

 Evaluare distribuită 
 Doi examinatori interni 
 Test grilă cu 50 de întrebări 
 Nota de la examen reprezintă 2/3 din nota finală  
 Nota 5 se obţine pentru 25 de răspunsuri corecte 
 Nota 10 se obţine pentru 50 de răspunsuri corecte 
 Sală repartizată de CALC 

 Trei teste pe parcursul semestrului 
 Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă 

media aritmetică a notelor primite le cele trei 
teste 

 Nota la activitatea practica reprezintă 1/3 din 
nota finală 

 Notele obţinute la examen şi la activitatea 
pe parcurs sunt valabile până la promovarea 
disciplinei 

7. I 
sem. 1, 2 

Medierea comunicării in limbi 
străine – E, F, G 

1. Limba engleză 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori  interni 
 2 teste scrise: unul constând din 6 întrebări privitoare 

la aspectele teoretice ale medierii şi unul constând 
din aplicaţii practice  

 Media notelor la teste reprezintă 50% din nota finală.  
 Nota 5 se obţine pentru răspunsul corect, cantitativ şi 

calitativ, la întrebările al căror punctaj totalizează cifra 
5 şi pentru rezolvarea calitativă a aplicaţiilor practice  
a căror punctaj totalizează cifra 5 

 Nota 10  se obţine pentru răspunsul corect, cantitativ 
şi calitativ, la întrebările al căror punctaj totalizează 
cifra 10 şi pentru rezolvarea calitativă a aplicaţiilor 
practice  al căror punctaj totalizează cifra 10 

 Sală repartizată de FSC 

1.  
 Nota pentru activitatea de la seminar 

reprezintă 50% din nota finală şi constă din : 
- Efectuarea temelor de casă; 50%; 
- Participarea la activităţile care se 
desfăşoară în timpul seminarilor 40%; 
- Prezenţa la seminarii 10% şi devine 
definitivă după consultarea cu titularul de 
curs, reprezentând 1/3 din nota finală.  

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
2.  



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 

2. Limba franceză 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori  interni 
 2 note pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi 

practice:  1 test de verificare a cunoştinţelor teoretice 
cu 4 întrebări şi 1 lucrare semestrială cu caracter 
aplicativ (analiza şi traducerea unui text pragmatic din 
limba franceză în limba română); 1 notă pentru 
activitatea de seminar  

 Nota finală: media dintre notele acordate pentru 
evaluarea cunoştinţelor şi nota pentru activitatea de 
seminar (pondere 50% fiecare)  

 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul 
total aferent probelor de verificare a cunoştinţelor 

 Nota 10 se acordă pentru însuşirea corectă a 
noţiunilor teoretice şi capacitatea de a le utiliza în 
aplicaţii practice  

 Sală repartizată de FSC 
3.  Limba germană 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori  interni 
 2 note pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi 

practice:  1 test de verificare a cunoştinţelor teoretice 
cu 3 întrebări şi 1 lucrare semestrială cu caracter 
aplicativ (analiza şi traducerea unui text pragmatic din 
limba franceză în limba română); 1 notă pentru 
activitatea de seminar  

 Nota finală: media dintre notele acordate pentru 
evaluarea cunoştinţelor şi nota pentru activitatea de 
seminar (pondere 50% fiecare)  

 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul 
total aferent fiecărei probe de evaluare a cunoştinţelor 

 Nota 10 se acordă pentru însuşirea corectă a 
noţiunilor teoretice şi capacitatea de a le utiliza în 
aplicaţii practice  

 Sală repartizată de FSC 

 Examinare pe parcursul semestrului prin 
activităţi practice, un test de verificare a 
cunoştinţelor teoretice (săpt. a 13-a) şi o 
lucrare cu caracter aplicativ (săpt. a 12-a) 

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar şi la probele de evaluare a 
cunoştinţelor sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 Nota pentru activitatea de la seminar 

reprezintă 50% din nota finală şi constă din : 
- Efectuarea temelor de casă: 50%; 
- Participarea la activităţile care se 
desfăşoară în timpul seminarilor 40%; 
- Prezenţa la seminarii 10% şi devine 
definitivă după consultarea cu titularul de 
curs, reprezentând 1/3 din nota finală.  

 Notele de promovare la activitatea de 
seminar şi la examen sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 

8. I 
sem. 1, 2 Educaţie fizică  

 Evaluare distribuită cu calificative A/R 
 2 examinatori externi 
 Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de 

motricitate  şi prezenţa la activităţile sportive 
 Sală repartizată de EFS 

 Nota de promovare este recunoscută   până 
la absolvirea promoţiei      

9. 
 

I 
sem. 1, 2 

 

Discipline facultative: 
Limba străină II (E,F,G,I) 

 Evaluare distribuită 
 3 examinatori interni 
 Teste pe parcursul semestrului (săpt. a 7-a si a 13-a) 

+ dosar cu teme care se prezintă în săpt. a 13-a). Se 

 Notele de promovare la teste şi la activitatea 
de seminar se recunosc până la promovarea 
disciplinei 



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 

acorda o nota  pentru activitatea de seminar, 
reprezentând media dintre notele acordate pentru 
teme, răspunsuri orale sau scrise in timpul 
seminarului etc. Activitatea de seminar se 
promovează daca media notelor primite este cel puţin 
5, iar frecventarea seminarului a fost conform 
regulamentului. Nota finală o reprezintă media 
activităţii de seminar şi media testelor pe parcursul 
semestrului (k1, k2=0,5) . 

 Nota 5 se acordă pt. rezolvarea a cel puţin 50% din 
subiecte la fiecare din teste 

 Nota 10 presupune rezolvarea a 100% din subiecte la 
fiecare din teste. 

 Sală repartizată de FSC 

10. I 
sem. 2 

Comunicare în contexte 
sociale 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 20 de intrebari 
 Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finala; 1/3 

nota pe activitate pe parcurs 
 Nota 5 pentru 10 raspunsuri complete si corecte 
 Nota 10 pentru 20 raspunsuri corecte si complete 
 Sală repartizată de FSC 

 Activitatea practică se evaluează pe baza 
activităţii în clasă şi a temelor de casă  

 2 teme de casa, notate 
 Media notarii reprezinta 80% dinnota pe 

activitatea la seminar 
 Prezenta la seminar si activitatea la clasa 

reprezinta 20% din nota pe activitatea la 
seminar 

 Notele de promovare la examen si la 
activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 

11. I 
sem. 2 

Comunicare oralǎ şi scrisǎ 
 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 1 subiect de teorie constând din 5-6 întrebări şi 2 

aplicaţii (40% examen şi 60% aplicaţii) 
 Nota finală reprezintă media aritmetică dintre nota 

obţinută la examenul scris (50%) şi nota obţinută la 
activitatea pe parcurs. 

 Nota 5 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul 
total aferent examenului scris 

 Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor 
subiectelor 

 Sală repartizată de FSC 

 Notele de promovare la examen si la 
activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 

12. I 
sem. 2 Dreptul comunicării 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 2 subiecte de teorie 
 Nota la seminar reprezintă 1/3 din nota finală     
 Pentru nota 5 - obligatoriu 2 subiecte, minim nota 5 la 

fiecare 
 Pentru nota 10 – obligatoriu 2 subiecte, minim 9 

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscuta  până la absolvirea promoţiei       
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Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
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notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

cumulat cu nota de seminar 
 Sala repartizată de FSC 

13. I 
sem. 2 Noţiuni de publicitate 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 subiecte teoretice şi o aplicaţie 
 Examinarea finală reprezintă 2/3 din nota finală, iar 

activitatea de seminar reprezintă 1/3 din nota finală 
 Nota 5 pentru obţinerea  a ½ din punctaj 
 Nota 10 se acordă pentru obţinerea punctajului total 
 Sală repartizată de FSC 

 
 Notele de promovare la examen şi la 

activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 

14. I 
sem. 2 Marketing 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 Lucrare scrisă cu subiecte de sinteză 
 Coeficientul de importanţă al notelor conform 

regulamentului UPT este k1 = 0,5  pentru nota la 
evaluarea cunoştinţelor şi k2 = 0,5 pentru nota pe 
parcurs (seminarul) 

 Nota 5 la lucrare se acordă dacă are note de trecere, 
cel puţin 5, la fiecare subiect, inclusiv la seminar. 

 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 

 Sală asigurată de MPT 

 Teme de casă 
 Notele de promovare la activitatea de  

seminar şi la lucrarea scrisă sunt valabile 
până la promovarea disciplinei 

 

 


