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Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris/oral,examen/evaluare distribuita/colocviu, nr examinatori, 
nr.intrebari, criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5, conditia 

de acordare a notei 10, asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive in cadrul disciplinei 

1 V 
Ingineria 

organizării 
şantierelor ifdr 

• Evaluare distribuita, 2 ore; 2 ore; 3 subiecte sinteza, cu punctajul aferent pentru 
evaluare; 

• Promovarea activităţii pe parcurs; 
• Toate subiectele obligatorii şi minim 5 puncte la fiecare subiect; 
• Pentru nota finala este obligatorie activitatea la seminar încheiata cu minim 5 

puncte; 
• Pentru nota finala k1=0,50; k2=0,5; 
• Nota 5: răspunsuri corecte in proporţie de minim 50% corecte; 
• Nota 10:se acorda pentru răspunsuri corecte in proporţie de 100% 
• Sala repartizata de Decanat 

• Recunoaşterea acumulărilor se realizează 
şi pe baza unei probe scrise la sfârşitul 
semestrului cu o pondere de 50% din nota 
finală 

• Nota recunoscuta până la absolvirea 
promoţiei 

2 V Ec. Constr. Şi 
legislatie 

• Evaluare distribuita, nr. De examinatori:3 (titularul + 2 asistenti) 
• Promovarea activitatii pe parcurs; 
• 10 intrebari a cate 1 pct. 
• Nota 5 rezulta din raspunsul corect in proportie de 50%  la toate intrebarile plus 

promovarea seminarului 
• Nota 10 rezulta din raspunsul de 100% la 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  

• Nota recunoscuta până la absolvirea 
promoţiei 

3 V Dezvoltare 
rurala 

• Examen scris : test grila cu 20 intrebari ; urmat de 2-3 subiecte scrise; 
• Promovarea activitatii pe parcurs; 
• Nota 5 pt ½ din subiecte + lucrarile de casa;. 
• Nota 10 la fiecare subiect + lucrarile de casa;  
•  Sala repartizata de decanat 

• Examen 65% 
• Lucrari+proiecte 35% 
• Nota recunoscuta până la absolvirea 

promoţiei 

4 V 

Sist. Irig. Cu 
funcţionare 

automatizată + 
pac 

• Examen scris;2 examinatori (titular disciplină/preparator) 
• Evaluarea prin ex. Are la bază 2-3 subiecte, în funcţie de gradul lor de 

complexitate şi urmăreşte gradul de dobândire, prin studiu individual pe parcursul 
semestrului,cunostintelor şi competenţelor specifice disciplinei; preocuparea 
continuă (de-a lungul semestrului) faţă de studiul individual este urmărită si 
evaluată (activitatea pe parcurs) prin modul de alcătuire şi predare la termen a 4 
teme de casa cu caracter aplicativ; nepredarea la termen ale acestor teme 
conduce la diminuarea notelor cu un punct pt. Fiecare săpt. De întârziere; 

• Nota 5 p-t. Fiecare din cele 2 forme de evaluare este obţinută dacă fiecare 
subiect sau temă sunt tratate în proporţie de 50%, sau dezvoltate cunoştiinţele 
definitorii pentru disciplină; evident în acest caz în evaluare este considerată şi 
frecvenţa  pe parcursul semestrului; evaluarea se face în perioada sesiunii  

• Sală repartizată de decanat. 
• Nota 10 (zece) poate fi obţinută doar în condiţiile tratării complete şi competente 

a tuturor componentelor ce fac obiectul notei finale (activitatea pe parcurs, 
examen scris şi oral). 

• Evaluarea prin examen cu ponderea de 
60%(k1=0,6) la care pe lângă competenţele 
cognitive se iau în considerare şi 
competenţele etice dobândite; 

• Evaluarea de formare prin patru teme/ 
lucrări casă cu ponderea de 40% (k2=0,4) 
din nota finală; 

• În acest caz sunt luate în considerare 
competenţele funţionale şi personale 
dobândite.  

• Nota recunoscuta până la absolvirea 
promoţiei 
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Modalităţi şi criterii de evaluare 

 (scris/oral,examen/evaluare distribuita/colocviu, nr examinatori, 
nr.intrebari, criteriile de notare, conditia de acordare a notei 5, conditia 

de acordare a notei 10, asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive in cadrul disciplinei 

5 V 
Tehnologia si 
executia lucr. 

de Ifdr 

• Examen scris; 3-4 subiecte;  
• 2 examinatori; 
• Promovarea activitatii pe parcurs; 
• Nota 5 pt. ½ din subiecte, 
• Nota 10 pt. Nota 9-10 la fiecare subiect, 
• Sala repartizata de decanat 

• Prin evolutia cunostiintelor acumulate in 
cadrul activitatii pe parcurs ( proiect), ca si 
prin examen 

• Nota recunoscuta până la absolvirea 
promoţiei 

6 V 
Exploatarea 
lucrărilor ifdr 

 

• Examen oral 2; 3 subiecte; 
• 2 examinatori 
• Promovarea activitatii pe parcurs; 
• Nota 5 pentru ½ din subiecte + predare proiect; 
• Nota 10 pt.nota 10 la fiecare subiect + predare proiect; , 
• Sala repartizata de decanat 

• Examen 65% 
• Proiect si activ pe parcurs 35% 
• Nota recunoscuta până la absolvirea 

promoţiei 

7 V 
Constructii 

agrozooteh-
nice 

• Evaluare distribuita, 
• 2 examinatori interni, 
• 4 subiecte ;  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi promovarea 

seminariului; 
• Nota 10 pentru obţinerea 100% din punctaj şi promovarea laboratorului; 
• Sală repartizată de Decanat 

• Nota recunoscuta până la absolvirea 
promoţiei 

 


