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Misiunile programului de studii MASTER Specializarea: Managementul resurselor în mediul urban şi mediul rural 
(program de 2 ani), Anii I, II  

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

Misiuni ale programului de studiu 

Misiunea didactica a programului 
de studiu 

Completarea şi detalierea unor discipline din programul de licenţă. Modelul de desfăşurare a cursurilor, 
seminariilor şi activităţilor practice este similar cu cel din pregătirea inginerească de bază. 

Misiunea de cercetare a 
programului de studiu 

Prin temele de disertaţie se rezolvă probleme concrete de infrastructuri pentru transporturi. Multe 
disertaţii dau soluţii noi, în concordanţă cu practica de pe plan naţional şi mondial. 

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

 

Modalităţi  

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

examenului) 
Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

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

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 
pe parcurs”) 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 10 întrebări tip grilă 
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80% 
• Sala a122 1 

 

 

I  

 

 

Proprietăţi şi pieţe, aspecte 
juridice. Evaluarea contabilă 

• Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
• Se acorda nota 5 pentru capacitatea de redare corecta a principiilor si 

schemelor de baza , finalizarea calculelor pentru tipuri de probleme 
cunoscute. 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

2 I Cadastru imobiliar şi funciar 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni 
• 3 subiecte, fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predată 
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi frecvenţă 80% 
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

3 I Construcţii 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 3 subiecte,  fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predata;  
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi realizarea 

proiectului 
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 



Modalităţi  

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

examenului) 
Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

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

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 
pe parcurs”) 

4 I Economie şi finanţe 

• Evaluare distribuita; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă  
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80 % 
• Sala A122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

5 I Studii de piaţă şi statistică 

• Evaluare distribuita; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă  
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80 % 
• Sala A122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

6 I 
Inspecţia şi deprecierea 

construcţiilor 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 3 subiecte,  fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predata;  
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi realizarea 

proiectului 
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

7 I 
Dezvoltare imobiliară şi 
finanţare. Administrarea 

proprietăţilor 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă  
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80 %  
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

8 I 
Evaluarea terenului şi 
legislaţia în construcţii 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 3 subiecte,  fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predata;  
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi realizarea 

proiectului 
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

9 II Metoda costurilor 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă  
• 3 subiecte,  fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predata;  
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80 %  
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

10 II Metode de randament 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă 
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi frecvenţă 80 % 
• Sala A122 
 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 



Modalităţi  

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

examenului) 
Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

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

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 
pe parcurs”) 

11 II Metoda comparaţiilor 

• Examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 3 subiecte,  fiecare subiect teoretic acoperind 1/3 din materia predata;  
• Nota 5 pentru rezolvarea a 50% din fiecare subiect şi efectuarea lucrărilor 
• Sala a122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

12 II 
Management şi marketing. 

Structura raportului şi 
reconcilierea rezultatelor 

• Evaluare distribuita; 
• 2 examinatori interni; 
• 10 întrebări tip grilă  
• Nota 5 pentru răspuns corect la 50% din întrebări şi frecvenţă 80 % 
• Sala A122 

• Nota la examen sau nota la 
prestaţia pe parcurs sunt 
recunoscute până la 
încheierea programului de 
studii. 

 


