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Misiunile programului de studii MASTER –  
 Specializarea: MBA –Master în administrarea afacerilor (program de 2 ani), Anii I, II  

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

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
 Asimilarea cunoştinţelor şi crearea competenţelor absolvenţilor in domeniul administrarii 

afacerilor cu scopul de a dezvolta spiritul antreprenorial si perfomanta economica a firmelor 

Misiunea de cercetare  
 Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor integrative în managementul si administrarea afacerilor, 

cercetarea noilor concepte si tehnici privind globalizarea afacerilor si dezvoltarea sustenabila.   

 
 
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 şi oral   
 Minim 3 examinatori interni  
 Minim 1 subiect de teorie şi 1 aplicaţie-tip studiu de caz/modul 
 Sală repartizată de decanat 

1. I Marketingul Resurselor 
Umane  Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    

promovarea laboratorului care include şi promovarea temei de casă  
Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de laborator si 
rotunjire conform rodpi al upt; 

 Susţinerea temei de casă şi 
evaluarea ei pe parcurs, nota 
acesteia având o pondere de 
15%(fiecare modul) în nota 
finală 

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la 
încheierea programului de 
studiu 

 Examen scris cu durata de 1,5 ore.  
 Structura subiectulelor de examen: tratarea a 2 subiecte în extenso + 

1aplicaţie.  
 

2. I 
Ingineria si 

Managementul 
Investitiilor 

 
 Nota finală se acordă: 60% nota la examen + 40% nota la activitatea 

practicăNota 5: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 5 şi 
promovarea laboratorului  cu nota 5 

 Nota 10: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 10 şi 
promovarea lucr[rilor cu nota 10 

 

 Susţinerea temei de casă şi 
evaluarea ei pe parcurs, nota 
acesteia având o pondere de 
15%(fiecare modul) în nota 
finală 

Nota de la lucrări se recunoaşte 
până la încheierea programului 
de studiu 



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 la sfârşit de semestru 1 
 Evaluare proiect (pentru obiectul managementului strategic [oms]: cluster, 

reţea de firme, firmă, fabrică, funcţie de execuţie, performanţă a oms) 
 2 examinatori interni  
 16 întrebări (subiecte) din materia de semestru grupate câte 2 pe bilet de 

examen (total 10 bilete de examen) 
 Sală repartizată de decanat 
 

3. I Management Strategic 

 Nota finala = 0.66 x Nota examen + 0.34 x Nota prestatia pe parcurs 
 Nota 5: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 5 şi promovarea 

proiectului cu nota 5 
 Nota 10: obţinerea la fiecare subiect de examen a notei 10 şi promovarea 

proiectului cu nota 10 

 Examen la sfârşit de 
semestru 1 cu pondere în 
nota finală la disciplină:  

 34 % nota la proiect (note 
recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 66% nota la examenul scris 
Nota de la proiect se recunoaşte 
până la încheierea programului 
de studiului 

 Evaluare distribuită 
 Minim 2 examinatori 
 2 lucrări a câte 3 subiecte (2 teoretice şi una aplicaţie practică) 
 Sală repartizată de decanat 

4. I Managementul 
Financiar 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de la lucrările scrise cu nota de 
laborator si rotunjire conform rodpi al upt; 

 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi  promovarea 
laboratorului  

 2 lucrări scrise  cu următoarele ponderi în nota finală la disciplină:  65%, 
35% nota la activitatea pe parcurs în laborator 

 

 Nota de la laborator se 
recunoaşte până la 
încheierea programului de 
studiu 

 Evaluare distribuită 
 2 lucrări scrise - 2 cadre didactice.  
 Sală repartizată de decanat 

5. I Auditarea Afacerii 

 Nota 5 se acordă dacă are notă de trecere la fiecare lucrare scrisă, 
inclusiv seminar 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de de la lucrările scrise cu nota de 
la seminar si rotunjire conform rodpi al upt; 

 Coeficientul de importanţă al notelor este de 0,6 puncte pentru nota de la 
lucrări şi 0,4 pentru nota pe parcurs 

 

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la 
încheierea programului 
de studiu 

 Evaluare distribuită 
 2 lucrări scrise - 2 cadre didactice.  
 Tratarea a 2 subiecte teoretice 
 Sală repartizată de decanat 

 

 6. I Analiza Economica 
asistata de calculator 

 
 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    

promovarea laboratorului  

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la 
încheierea programului 
de studiu 



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 şi oral   
 Minim 2 examinatori interni  
 Minim 1 subiect de teorie şi 1 aplicaţie-tip studiu de caz/modul 
 Sală repartizată de decanat 

7. I Marketing Strategic  Nota finala = 0.85 x Nota examen + 0.15 x Nota prestatia pe parcurs 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    

promovarea laboratorului care include şi promovarea temei de casă  
 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de laborator si 

rotunjire conform RODPI al UPT; 

 Susţinerea temei de casă şi 
evaluarea ei pe parcurs, nota 
acesteia având o pondere de 
15%(fiecare modul) în nota 
finală 

Nota de la proiect se recunoaşte 
până la încheierea programului 
de studiu 

 Examen scris şi oral   
 Minim 2 examinatori interni  
 Minim 2 subiect de teorie şi 2 aplicaţie-tip studiu de caz 
 Sală repartizată de decanat 

8. I Management 
Operational 

 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    
promovarea laboratorului care include şi promovarea a cel puţin două  din 
cele 3 teme de casă  

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de laborator si 
rotunjire conform RODPI al UPT; 

 Susţinerea temelor de casă 
şi evaluarea lor pe parcurs 

Nota de la lucrări se recunoaşte 
până la încheierea programului 
de studiu 

 Examen scris,   
 Minim 2 examinatori interni  
 3 subiecte (2 teoretice şi una aplicaţie practică),  
 Sală repartizată de decanat 

9. I Management 
Informational 

 Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    

promovarea laboratorului  
 1 subiect de nota 10, un subiect de nota 9/10, un subiect de nota 9 şi o 

notă la lucrările de laborator de 9/10 

 Examen parţial cu pondere 
de 50 % şi lucrări de 
laborator cu pondere de 50 
% în nota finală (note 
recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la 
încheierea programului de 
studiu 

 Evaluare distribuită 
 Minim 2 examinatori interni  
 2 evaluări, fiecare cu 3 subiecte (2 teoretice şi una aplicaţie practică),  
 Sală repartizată de decanat 

10. I Contabilitate 
Managerială 

 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    
promovarea laboratorului care include şi promovarea a cel puţin două  din 
cele 3 teme de casă  

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de la cele 2 lucrări scrise cu nota 
de laborator si rotunjire conform RODPI al UPT; 

 Susţinerea temelor de casă 
şi evaluarea lor pe parcurs 

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la 
încheierea programului de 
studiu 

 Evaluare distribuită 
 Minim 2 examinatori interni  
 2 evaluări, fiecare cu 3 subiecte (2 teoretice şi una aplicaţie practică),  
 Sală repartizată de decanat 11. I Jocuri de intreprindere 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi    

promovarea laboratorului care include şi promovarea a cel puţin două  din 

 Susţinerea temelor de casă 
şi evaluarea lor pe parcurs 

 Nota de la lucrări se 
recunoaşte până la  

 încheierea programului de 
studiu 



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”) 

cele 3 teme de casă  
 Nota 10 se obtine prin medierea notei de la cele 2 lucrări scrise cu nota 

de laborator si rotunjire conform RODPI al UPT; 
  Evaluare distribuită  
 2 examinatori interni 
 Lucrarea scrisa cuprinde 3 teme 
Sală repartizată de decanat 

12. I Normarea muncii in 
sistemele de productie  Nota finala = 0.7 x Nota examen + 0.3 x Nota prestatia pe parcurs 

 Nota 10 se obtine prin medierea notei de examen cu nota de seminar si 
rotunjire conform rodpi al upt; 

Nota 5 la examen se acordă dacă are notă de trecere la fiecare subiect. 

 Nota de la seminar se 
recunoaşte până la 
încheierea programului 
de studiu 

 

 


