
 

Evaluarea corectă a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi 
în Universitatea „Politehnica” din Timişoara. 

  

Având în vedere impactul evaluării fiecărui student asupra viitoarei lui cariere şi dezvoltării ca 
membru al societăţii, UPT consideră asigurarea unei evaluări profesioniste bazate pe practici de 
examinare şi evaluare ca şi un obiectiv de o deosebită importanţă. În acest scop fiecare facultate 
va elabora propriile cerinţe şi criterii de evaluare. La începutul fiecărui an universitar facultăţile 
vor prezenta în acest context un raport referitor la Cerinţe şi criterii în vederea evaluării corecte a 
cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite de studenţii din facultate. Raportul se va 
referi la:  

1. Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de studenţi în anul universitar încheiat 
– cerinţe, criterii, monitorizare, necesităţi de îmbunătăţire.  

2. Cerinţe şi criterii în vederea evaluării corecte a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite 
de studenţi în noul an universitar.  

Principalele aspecte urmărite în cadrul raportului vor fi :  

a) adecvanţa modalităţii de evaluare a rezultatelor învăţării la obiectivele programului de 
studiu;  

b) adecvanţa modalităţilor de evaluare (de diagnosticare, de formare sau de recapitulare) 
la disciplină, fără a omite obiectivul măsurării corecte a gradului de însuşire a 
rezultatelor învăţării;  

c) formularea unor cerinţe de evaluare şi a unor criterii clare de notare şi anunţarea lor, 
până la sfârşitul anului universitar, pe site-ul facultăţii;  

d) înţelegerea de către evaluatori a rolului evaluării, a caracterului progresiv al acumulării 
de cunoştinţe şi competenţe; asigurarea condiţiilor ca examinările să fie bine organizate 
şi să decurgă în siguranţă;  

e) numărul examinatorilor participanţi la evaluare cu motivarea situaţiilor limită;  
f) respectarea regulamentelor instituţiei cu privire la evaluarea rezultatelor procesului de 

predare –învăţare.  

  
Examinarea rapoartelor se va face de către comisia profesională a Senatului UPT, iar evaluarea 
lor de către BExS şi va constitui parte componentă a raportului anual cu privire la asigurarea 
calităţii în UPT.  

  
Înregistrarea corectă şi ritmică a rezultatelor evaluărilor finale a activităţii studenţilor la fiecare 
disciplină prevăzută în planul de învăţământ se face prin programul de gestiune a şcolarităţii 
implementat în UPT. Acesta asigură posibilitatea unei verificări administrative eficiente. 


