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Misiunile programului de studii universitare de MASTERAT:  
Urbanism si amenajarea teritoriului (program de 1 an), Anul I  

Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  
 

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica a programului 
de studii 

- cunoaşterea la nivel aprofundat a principalelor problematici actuale ale dezvoltării teritoriale    
şi abilitatea de a le selecta şi aplica în realizarea de planuri de amenajare a teritoriului şi 
planuri de urbanism;  

- de a pregăti specialişti capabili să abordeze toate ciclurile dezvoltării teritoriale ca un     
process continuu în scopul rezolvării problemelor de planificare spaţială. 

Misiunea de cercetare a 
programului de studii 

- aptitudini de comunicare, cooperare inderdisciplinară, organizarea şi managementul lucrului în 
echipa şi perfecţionarea abilităţilor de cercetare inovatoare; 

- de a înzestra studenţii cu abilitatea de a aplica principii, tehnici, metode novative în 
problematica dezvoltării teritoriului 

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

Nr. 
crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

1 I 
Sem I Accesibilitate 

 2 ore curs, 2 ore lucrari 
 Examen scris 
 Se primesc trei subiecte din cele predate la curs,  fiecare trebuind să fie 

tratat la nivelul notei minime cinci. Ponderea examenului este de 60 %, iar a 
activităţii pe parcurs de 40 %. 

 Cursul constă în expuneri şi prelegeri, acompaniate de exemplificări concrete 
din domeniul ingineriei de trafic şi amenajării drumurilor din punct de vedere 
al elementelor geometrice, intersecţiilor, organizării circulaţiei etc. 

 Lucrările practice constau în elaborarea unor părţi dintr-un proiect de 
infrastructură rutieră, reprezentative pentru specificul profesiei de arhitect. 
Sunt promovate discuţii şi dezbateri pe subiecte din domeniu.  Exemplele 
constituie, de asemenea, o practică frecventă de desfăşurare a activităţii. 

 Sală asigurata de decanat 

 Ponderea examenului este 
de 60 %, iar a activităţii pe 
parcurs de 40 %. 



Nr. 
crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

2 I 
Sem I 

Metode si tehnici 
de cercetare in 

urbanism 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 Întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a materiei 
la sfarsitul unui semestru de 
studiu,  cu ponderea de 
40% a activitatii la lucrari si 
seminarii  Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea a cel puţin a ½ din lucrarile practice 

3 I 
Sem I Teoria orasului 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 Întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a 
materiei la sfarsitul unui 
semestru de studiu,   

 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj  

4 I 
Sem II 

Istorie si tehnica 
urbana 

 Examen scris,   
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 
cca. 30%- restul fiind 
notare a lucrarii propriu-
zise 

 Nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil si promovarea 
lucrarii de seminar 

 Promovarea lucrarii de seminar- elaborarea unor lucrari de aplicare a celor 
prezentate la curs 

5 I 
Sem II 

Lucrari tehnico-
edilitare 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 Întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a 
materiei la sfarsitul unui 
semestru de studiu,  cu 
ponderea de 40% a 
activitatii la lucrari si 
seminarii 

6 I 
Sem II 

Lanscape 
urbanism 

 Examen scris + referat 
 Examinatori 
 Subiect la alegerea studentului din meniul abordat 
 Evaluarea are loc în sălile repartizate de decanat 

Examen cu pondere referat 50% 

7 I 
Sem II 

Drept urban, 
politici, 

management si 
tranzactii urbane 

 Nota 5 presupune posibilitatea de a defini corect problematica aleasă şi de 
a oferi exemple practice adecvate Examinarea orala a materiei la 

sfarsitul unui semestru de 
studiu,  cu ponderea de 40% a 
activitatii la lucrari si seminarii 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 Întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Sală asigurata de decanat 

 


