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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 IV Engineering Ethics and 
Communication 

• Evaluare distribuita 
• minim 2 examinatori 
• 7-8 întrebări (65%) şi susţinerea lucrării de casă (35%) cu 

punctaj total de 10; cu promovarea activităţii pe parcurs; 
• nota 5 se acordă ptr. ½ din punctaj şi promovarea lucrării de 

casă; 
 

• recunoaşterea acumulărilor progresive în cadrul 
disciplinei se face prin două teste scrise, care 
împreună cu o notă de apreciere a frecvenţei au 
pondere de 33 % în nota finală (notele sunt 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

2 IV 
Structures of reinforced 

and prestressed 
concrete 

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 10  întrebări grupate,  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din 

punctaj.  
• sală repartizată de decanat 

• Activitatea pe parcurs se evaluează cu 33% în nota 
finală; 

• Nota pe parcurs: sem. I: = 50% temă de casă; 20 %  
testul final; 30% activitatea în timpul sem.; sem. II: = 
80% corectitudinea rezultatelor obţinute, 20% 
activitatea la ore 

3 IV Steel structures 

• Examen scris + proiect 
• 2 examinatori 
• 2 –3 subiecte care se dezvolta folosind bibliografia 
• nota 5 pentru obtinerea  note de promovare ( 5) la fiecare 

subiect  si promovarea , in urma sutinerii, a proiectului. 
• sală repartizată de decanat 

• Examen partial cu pondere 50% 
• Marcarea de catre asistent a  terminarii fiecarei faze 

de calcul sau desen la activi-tatea de proiect 

4 IV Buildings 2 

• examen scris; 
• 2 examinatori interni  
• 4 întrebări, din care 2 subiecte ce necesită dezvoltare 

completă (enunţ, demonstraţie, concluzie),2 subiecte 
aplicaţie de alcătuire sau asemănător; 

• criterii;capacitatea de înţelegere a problemelor fundamentale 
/ de particularizare 

• nota 5: promovarea activităţii practice (proiect) cu nota 5, 
33%; obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei de 
promovare 66%; prezenţă minim cf. regulament, aplicarea 
criteriului de notare UPT 

• sală adecvată numărului de studenţi, repartizată de decanat 

• Pondere proiect şi activitate pe parcurs 35 % din nota 
finală 

• Nota pt. activitatea pe parcurs reprezintă 33% la sută 
din nota finală şi constă din 40% acordat pentru 
prezenţă şi 60% dobândire cunoştinţe specifice (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

5 IV Management of the • examen scris  • Examen parţial cu pondere de 50 % şi nota de proiect, 



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 

Works and of Civil 
Engineering Sites 

• minim 2 examinatori interni  
• 3 subiecte (2 subiecte de teorie şi 1 aplicaţie),  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi 
promov./ susţinerea proiectului de an 
• sală repartizată de decana într-una din sălile departamentului 

recunoscute până la absolvirea promoţiei  
• Susţinerea peridică a fiecărei faze din proiect. 

6 IV Special structures of 
reinforced concrete 

• Evaluare distribuite,   
• 2 examinatori interni  
• 10  întrebări grupate,  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din 

punctaj.  
• sală repartizată de decanat 

• Se are in vedere ca sa fie asigurata nota 5 daca este 
acumulat bagajul minim de cunostinte indicat ca 
obligatoriu, prin lista de subiecte. 

• Se pastreaza datele statistice asupra rezultatelor la 
examinare intr-o baza de date la care sa aibă acces 
toti titularii ce predau aceeasi disciplina.  

7 IV Special Concrete and 
Composite Materials 

• Evaluare distribuita 
• Nr. de examinatori: 2 (titularul + 1 asistent) 
• 10 intrebari a cate 1 pct. 
• nota 5 rezulta din jumatate intrebari plus promovarea 

seminarului 
• sala repartizata de decanat 

• Masurarea gradului de insusire a rezultatelor invatarii 
in timpul orelor de seminar cand se fac aplicatii directe 
la curs  

8 IV Special Steel Structures 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori 
• 2 –3 subiecte care se dezvolta folosind bibliografia 
• nota 5 pentru obtinerea  note de promovare ( 5) la fiecare 

subiect  si promovarea , in urma sutinerii, a proiectului. 
• sală repartizată de decanat 

• Examen partial cu pondere 50% 
• Marcarea de catre asistent a  terminarii fiecarei faze 

de calcul sau desen la activi-tatea de proiect  

9 IV Glass in Structural 
Applications 

• Evaluare distribuita 
• minim 2 examinatori 
• 7-8 întrebări (65%) şi susţinerea lucrării de casă (35%) cu 
punctaj total de 10; cu promovarea activităţii pe parcurs; 
• nota 5 se acordă ptr. ½ din punctaj şi promovarea lucrării de 
casă; 

 

• In cadrul activitatii de proiect se verifica in mod 
constant nivelul de cunostinte, favorizand gandirea 
productiva. Ponderea notei la proiect este 50% din 
notra finala  

10 IV Foundations in Special 
Conditions 

• examen oral 
• 2 examinatori interni; 
• 3 întrebări grupate pe un bilet; 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 
şi promovarea activităţii pe parcurs; 

• Pondere proiect şi activitate pe parcurs 35 % din nota 
finală 



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 

• sală repartizată de decanat  
 

11 IV Composite Structures 

• Examen scris 
• minim 2 examinatori interni  
• 6-10 întrebări grupate,  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a ½ din punctaj şi 
promovarea activităţii pe parcurs 
• sală repartizată de decanat 

• Nota de activitate, recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

12 IV Technology of Civil 
Works 2 

• Examen scris + proiect 
• Examen scris 
• 2 examinainatori 
• 3 subiecte (1 pt departajare) 
• Nota 5 implica abordarea celor 2 subiecte de baza 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat  

• In cadrul activitatii de proiect se verifica in mod 
constant nivelul de cunostinte, favorizand gandirea 
productiva. Ponderea notei la proiect este 30% din 
nota finala 

13 IV Structures for Bridges 

• examen scris,   
• minim 2 examinatori interni  
• 4-5 întrebări grupate 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a ½ din punctaj şi 
promovarea activităţii pe parcurs 
• sală repartizată de decanat  

• Nota pt. activitatea pe parcurs reprezintă 33% la sută 
din nota finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

14 IV Structures of Masonry 
and of Local Materials 

 
• examen scris,   

• 2 examinatori interni  
• 4 întrebări, din care 2 subiecte ce necesită dezvoltare 
completă (enunţ, demonstraţie, concluzie),2 subiecte aplicaţie de 
alcătuire sau asemănător; 
• criterii;capacitatea de înţelegere a problemelor fundamentale 
/ de particularizare 
• nota 5: promovarea activităţii practice (proiect) cu nota 5, 
33%; obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei de promovare 
66%; prezenţă minim cf. regulament, aplicarea criteriului de 
notare UPT 
• sală adecvată numărului de studenţi, repartizată de decanat  
 

• Nota pt. activitatea pe parcurs reprezintă 33% la sută 
din nota finală şi constă din 40% acordat pentru 
prezenţă şi 60% dobândire cunoştinţe specifice (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei)  

 

15 IV Materials and 
Technologies for 

• Examen sustinut oral pe baza unui referat + intrebari 
suplimentare 

• Rezolvarea corectă şi completă a aplicaţiilor  60% 
• Rezolvarea corectă şi completă a testului final 40% 



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 

Enveloppes and Energy 
Efficient Structures 

• 2 examinainatori 
• Nota 5 implica abordarea corespunzatoare a subiectului 
pregatit şi raspunsul la ½ din intrebarile suplimentare 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat  
 

 

16 IV 
Technologies for Steel 

and Composite 
Structures 

• Examen scris 
• minim 2 examinatori interni  
• 6-10 întrebări grupate,  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a ½ din punctaj şi 
promovarea activităţii pe parcurs 
• sală repartizată de decanat  

• Pondere proiect şi activitate pe parcurs 35 % din nota 
finală 

17 IV Diploma Work • Examen oral 
• Comisie de examinare 

 

 
 
 


