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Misiunile programului de studii MASTER Specializarea: INGINERIE INTEGRATĂ (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 

Misiunea didactica a masterului de specialitate Inginerie Integrata este de a forma cadre cu pregatire 
superioara, cu competente necesare conceptiei integrate, colaborative si managementului produsului si 
proceselor pe parcursul intregului ciclu de viata  

Misiunea de cercetare a programului 
de studiu 

Programul de master Inginerie Integrata atrage studentii in activitati de cercetare in cadrul Centrului de Cercetare 
Inginerie Integrata (CCII), centru creat pentru cercetari in domeniul conceptiei integrate, fabricatiei flexibile si 
ingineriei simultane. 

 
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 decât cele reflectate 
prin „nota pentru prestaţia 

pe parcurs”) 

• Examen scris 
• 3 examinatori interni  
• 24 întrebări 
• Sală repartizată de decanat  1 

I  

I.Int. 
Inginerie Integrata 

• Notare: (1 p / întrebare + 6 p oficiu) / 3 
• Pentru nota 5:  ½ din punctaj şi promovarea laboratorului, care include şi 

promovarea temei de casă 

• Teme de casă cu pondere 
de 30 % în nota finală (note 
recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 24 întrebări grupate 
• Sală repartizată de decanat  2 

I  

I.Int. 

Tehnologii de 
îmbinare a 

materialelor avansate 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a 1/2 din punctaj si 

promovarea laboratorului si a temei de casa – referat in domeniu 

• Nota finala se obţine din 
rezultatul examenului 
parţial, cu o pondere de 
40% si referate +teste de 
laborator cu o pondere de 
30% din nota finala.  

• Nota este recunoscuta pana 
la absolvirea promoţie 



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 decât cele reflectate 
prin „nota pentru prestaţia 

pe parcurs”) 

• 2 examinatori interni 
• Biletele de examen, primite prin tragere la sorti, cu cate 3 subiecte, 2 

subiecte complexe din 2 parţi distincte ale cursului, si o aplicaţie, din şirul 
aplicaţiilor tratate pe parcursul semestrului 

• Sală repartizată de decanat  

3 
I  

I.Int. 

Managementul 
sistemelor de 

productie 

• Pentru minim nota 5 la examinare, va fi necesar ca pentru fiecare subiect 
de pe bilet sa se obţină minim nota 5, dovedită prin discuţii libere pe 
marginea subiectelor de pe bilet, pe baza cunoştinţelor acumulate la 
curs, a bibliografiei recomandate şi mai ales pe baza informaţiilor culese 
de pe alte surse de informare, (internet, cărţi, reviste interne şi 
internaţionale s.a.) Si obţinerea la fiecare grup. In cazul in care nu se va 
obţine nota 5 la vreunul dintre subiecte, notarea finala va fi  amânată 
pentru cea de-a ii-a prezentare, când studentul va fi evaluat doar din 
partea de tematica a cursului nepromovata.  

• Nota 10 se poate obţine in situaţia răspunsurilor corecte la întrebări şi pe 
baza competentei in legătură cu disciplina dovedită pe durata examinării. 

• Ponderea in evaluarea 
finala a notei  obţinute prin 
aprecierile de pe parcursul 
anului universitar va fi de 
40%. 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori interni  
• 3-6 subiecte din care unul aplicativ 
• Sală repartizată de decanat  4 

I  

I.Int. 

Planificarea si 
controlul calităţii si 

fabricaţiei 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj si promovarea 

laboratorului. 

• Includerea notei pe parcurs 
in calculul notei finale cu 
pondere de 40%. 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori, 1 intern si 1 extern 
• 2 – 3 întrebări grupate 
• Sală repartizată de decanat  5 

I  

I.Int. 
Fiabilitate si 
mentenanţă 

• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj care 
include şi promovarea  unei teme de casa. 

• Nota este recunoscuta 
pana la absolvirea 
promoţiei 

• Examen scris, min. 2 examinatori interni  
• 6 subiecte complexe, se va răspunde la alegere la 4, in conformitate cu 

repartizarea pe curs 
• Sală repartizată de decanat  

6 
I  

I.Int. 
Optimizarea 

sistemelor integrate 
• 0,67 pondere examen, 0,33 pondere activităţi pe parcurs 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj si 

promovarea proiectului 

• Examen parţial cu pondere 
de 40 % si proiectul cu 
pondere de 15 % in nota 
finala (note recunoscute 
pana la absolvirea 
promoţiei)  

• Ponderea notei la examen 
67 %. 



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 decât cele reflectate 
prin „nota pentru prestaţia 

pe parcurs”) 

 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 10 întrebări grupate 
• Sală repartizată de decanat  

7 
II  

I.Int. 
Sudarea cu energii 

concentrate 
• Nota 5 pentru obtinerea la fiecare întrebare a 1/2 din punctaj si 

promovarea laboratorului si a temei de casa – referat in domeniu 

• Nota finala se obtine din 
rezultatul examenului 
parţial, cu o pondere de 
40% si referate +teste de 
laborator cu o pondere de 
30% din nota finala.  

• Nota este recunoscuta 
pana la absolvirea 
promoţiei 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 3 subiecte  
• Sală repartizată de decanat  8 

II  

I.Int. 
Maşini şi sisteme de 
producţie avansate 

• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a 1/2 din punctaj si 
promovarea părţii aplicative 

• Nota este recunoscuta 
pana la absolvirea 
promoţiei 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 3-6 subiecte din care unul aplicativ  
• Sală repartizată de decanat  

9 
II  

I.Int. 
Sisteme flexibile de 

fabricaţie 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj si promovarea 

laboratorului.   

• Includerea notei pe parcurs 
in calculul notei finale cu 
pondere de 40%. 

 


