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Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 
 

(scris/oral, examen/evaluare pe parcurs/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 III 
MIAIA 

Organe de masini si 
mecanisme 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

2 III 
MIAIA 

Mecanica fluidelor si 
masini hidraulice I 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

3 III 
MIAIA Termotehnica I 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

4 III 
MIAIA 

Actionari hidraulice si 
pneumatice 

• examen  scris (durata 2 ore ); 
• minimum 2 examinatori interni (titularul + asistentul ); 
• 3 subiecte din materia predată la curs; 
• fiecare subiect este apreciat cu o notă cuprinsă între 0 şi 10, (0 – subiect 

neabordat;   10 – subiect rezolvat complet; 5 – subiect tratat pe jumătate; 
ş.a.m.d. ). Pentru promovare, trebuie ca media aritmetică a celor trei note 
acordate pe subiecte să fie de cel puţin 5. Nota maximă, 10, se acordă dacă, 
prin aplicarea formulei stabilită de Senatul şi Rectoratul Universităţii   
„Politehnica” din Timişoara, care ţine seama, ponderat, de nota de la examen 
şi de nota pe parcurs,-(cu ponderi care sunt făcute cunoscute studenţilor 

• Examen parţial, (programat de Decanat, 
prezenţa studenţilor fiind facultativă ), cu pondere 
de 1/3 în nota finală, (notă recunoscută până la 
absolvirea promoţiei); 

• se recunoaşte, de asemenea, nota obţinută 
pentru activitatea pe parcurs; 
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de 
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Modalităţi şi criterii de evaluare 
 

(scris/oral, examen/evaluare pe parcurs/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 

înainte de examen ), rezultă o notă de cel puţin 9,50 ; (modul de apreciere al 
subiectelor şi condiţiile de promovare a examenului scris sunt prezentate 
studenţilor înainte de începerea examenului ). Disciplina are numai activitate 
de laborator, iar nota acordată pentru această activitate se constituie în nota 
pe parcurs, pentru examen, aici, intervenind, cu o pondere mai modestă, şi 
activitatea şi prezenţa de la curs a studenţilor; 

• sală repartizată de Decanat, în sesiunea de examene; 

5 III 
MIAIA 

Metoda Elementului 
Finit 

• Evaluare pe parcurs 
• 2 Examinatori 4 întrebări grupate, 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea laboratorului care include şi promovarea cel puţin a uneia din 
temele de casă 

• sală repartizată de decanat 

o Nota la examinare are pondere de 40 % şi tema 
de casă cu pondere de 10 % în nota finală (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 
 

6 III 
MIAIA 

Tehnologia de 
fabricatie, mentenata 

si recuperare 

• Evaluare pe parcurs 
• Examinatori 2, minim 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

laboratorului 
• sală repartizată de decanat 

• Pondere corelată cu nr. de subiecte propuse 
• Ponderea pentru nota testelor de laborator este 

15% 
• note recunoscute până la absolvirea promoţiei 

respective 
• Proiect elaborat ritmic şi corectare pe etape 

parcurse 

7 
III 

MIAIA 
 

Sisteme si mijloace 
de transport si 

manipulare 

• Evaluare pe parcurs 
• Examinatori 2, minim 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

laboratorului 
• sală repartizată de decanat 

• Pondere corelată cu nr. de subiecte propuse 
• Ponderea pentru nota testelor de laborator este 

15% 
• note recunoscute până la absolvirea promoţiei 

respective 
• Proiect elaborat ritmic şi corectare pe etape 

parcurse 

8 III 
MIAIA 

Organe de masini si 
Tribologie 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

9 III 
MIAIA 

Mecanica fluidelor si 
masini    hidraulice II 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
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crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 
 

(scris/oral, examen/evaluare pe parcurs/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 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

pondere în aprecierea finalǎ. 
• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 

absolvire. 

10 III 
MIAIA Termotehnica II 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

11 III 
MIAIA 

Dinamica masinilor si 
utilajelor 

• Evaluare pe parcurs, două verificări (săptămânile 7,13) şi note pe parcurs la 
testele de la seminar şi laborator 

• 2 examinatori interni 
• la verificări 5 subiecte, din care 3 sunt din teoria predata la curs si 2 sunt 

aplicatii practice pe exemple de la curs ; 
• nota 5 la Examen pentru obtinerea mediei 5 atat la teorie cat si la aplicatiile 

practice;orice nota de promovare la o parte din materie este recunoscuta pana 
la incheierea notei finale.Obtinerea notei FINALE de promovare este 
conditionata de incheierea laboratorului si obtinerea notei 5 la testele de la 
laborator si testului de la seminar 

• sală repartizată de decanat 

• Activitatea pe parcurs este o medie a noteie 
obtinute la testele de laborator si a notei de la 
testele din seminar.(note recunoscute până la 
absolvire)  

 

12 III 
MIAIA 

 Bazele proceselor 
agroalimentare 

(Disciplina optionala 
independenta 1) 

 

• examen scris  
• doi examinatori interni 
• un subiect de teorie cu 1-3 întrebǎri şi 2 probleme cu câte 2-4 întrebǎri 
• nota 5 se acordǎ dacǎ se obţine la fiecare subiect cca 40% din puncte şi 

promoveazǎ activitatea pe parcurs (seminar) 
• nota 10 se obţine dacǎ se cunoaşte între 90%-100% din punctaj  
• ponderea seminarului este de 33% din nota finalǎ  
• sala repartizatǎ de decanat 

• examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 
ore). se face şi identificarea studenţilor foarte 
slabi cǎrora la seminar li se dau teme de casǎ cu 
pondere în aprecierea finalǎ. 

• notele obţinute pe pǎrţi sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

13 III 
MIAIA 

Monitorizarea 
sistemelor industriale 
(Disciplina optionala 

independenta 2) 

• Evaluare pe parcurs 
• Examinatori 2, minim 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

laboratorului 
• sală repartizată de decanat 

• Pondere corelată cu nr. de subiecte propuse. 
Ponderea pentru nota testelor de laborator este 
15%. 

• note recunoscute până la absolvirea promoţiei 
respective 

• Proiect elaborat ritmic şi corectare pe etape 
parcurse 

14 III Calculul si • Evaluare pe parcurs • Pondere corelată cu nr. de subiecte propuse. 
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Modalităţi şi criterii de evaluare 
 

(scris/oral, examen/evaluare pe parcurs/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 

MIAIA constructia 
echipamentelor 

(Disciplina optionala 
independenta 3) 

• Examinatori 2, minim 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

laboratorului 
• sală repartizată de decanat 

Ponderea pentru nota testelor de laborator este 
15%. 

• note recunoscute până la absolvirea promoţiei 
respective 

• Proiect elaborat ritmic şi corectare pe etape 
parcurse 

15 III 
MIAIA 

Disciplina facultativa 
1 

• Evaluare pe parcurs 
•  2 Examinatori 4 întrebări grupate, 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea laboratorului care include şi promovarea cel puţin a uneia din 
temele de casă 

• sală repartizată de decanat 

• Nota la examinare are pondere de 40 % şi tema 
de casă cu pondere de 10 % în nota finală (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

 

16 III 
MIAIA 

Disciplina facultativa 
2 

• Evaluare pe parcurs 
•  2 Examinatori 4 întrebări grupate, 
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea laboratorului care include şi promovarea cel puţin a uneia din 
temele de casă 

• sală repartizată de decanat 

• Nota la examinare are pondere de 40 % şi tema 
de casă cu pondere de 10 % în nota finală (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

 

17 III 
MIAIA Practică 

• Colocviu oral 
• 2 examinatori din catedră cu ore normate la practică 
• Conţinutul caietului de practică este reglementat pe baza unui îndrumător 

editat şi publicat. 
• Fiecare student îşi susţine în faţa examinatorilor aspectele de natură practică 

consemnate în caiet urmat de 2..3 întrebări din partea examinatorilor 
• Sală repartizată de catedră 

• Calificativul care se acordă este de Admis / 
Respins 

• Condiţiile minimale se referă la conţinutul caietului 
şi cunoaşterea tuturor aspectelor consemnate în 
caiet 

 
 

 
 
 


