
Anul universitar 2009/2010 
 

Misiunile programului de studii Inginerie Mecanică (ciclul I - program de 4 ani), Anul III, IV 
Specializarea MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

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

   Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Însuşirea de cunoştinţe, metode si procedee pentru proiectarea, fabricarea, exploatarea si recuperarea 
echipamentelor din agricultura si industrie alimentara (documentaţie, algoritmi, programare). 

Misiunea de cercetare  
Asigurarea de abilităţi şi capabilităţi pentru studiul si perfecţionarea, proiectarea si asigurarea calităţii. 
sistemelor agro-alimentare 

 
     Modalitati si criterii de evaluare; asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la discipline 

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 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  
 Examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 

întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 



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 

 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 

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 
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; 

 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; 

5 III 
MIAIA 

Metoda Elementului 
Finit 

 Evaluare distribuita 
 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 distribuita 
 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 distribuita 
 Examinatori 2, 
 Minim 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

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

15% 
 Note recunoscute până la absolvirea promoţiei 



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 

laboratorului 
 Sală repartizată de decanat 

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 

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. 

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 distribuita, 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 

 Examen scris  
 Doi examinatori interni 

 Examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni , cu 50% din 
întrebǎrile de la examenul semestrial (durata 1,5 



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 

(Disciplina optionala 
independenta 1) 

 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 

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 distribuita 
 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 
MIAIA 

Calculul si constructia 
echipamentelor 

(Disciplina optionala 
independenta 3) 

 Evaluare distribuita 
 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 

15 III 
MIAIA 

Comunicarea 
educationala  

 
Disciplina facultativa 1 

 Evaluare distribuita 
 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 

Psihopedagogia 
adultilor  

 
Disciplina facultativa 2 

 Evaluare distribuita 
 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 

 Calificativul care se acordă este de Admis / 
Respins 

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



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 catedră 

18 IV Management 

 Evaluare distribuita   
 2 examinatori interni  
 3 subiecte din care un studiu de caz 
 Nota 5 la examen se acordă dacă are note de trecere la fiecare subiect, 

inclusiv laboratorul.  
 Nota 10 se asigură dacă răspunde f.b. la fiecare subiect şi are o notă finală de 

9 sau de 10 la activitatea din timpul anului. Coeficientul de importanţă al notelor 
este 0,6 pt nota de la examen şi 0,4 pentru nota de pe parcurs 

 sală repartizată de decanat 

 Ponderea de 0,4 din nota finală a disciplinei a 
activităţii pe parcurs. Evaluarea pe parcurs se 
face la activitatea practică. 

19 IV 

Utilaje pentru produse 
vegetale 

 
(Disciplina optionala 

impachetata 1) 
 

 Examen scris; 
 2 examinatori; 
 4 subiecte la examen; 
 Nota de promovare min. 5 la fiecare subiect 
 Participarea la modulele şedinţelor de laborator finalizate  cu colocviu; 
 Sală repartizată de decanat. 

 Fiecare subiect are pondere de 25% din nota 
finală 

 Pentru fiecare subiect, studentul poate opta între: 
 Examen final 
 Examen parţial 
 Fiecare notă constituie un bun dobândit până la 

absolvire 
 Ponderea notei la examen 66 %. 
 Ponderea notei la activiatea pe parcurs 34 % 

20 IV 

Utilaje pentru morarit 
si panificatie 

 
(Disciplina optionala 

independenta 4) 

 Examen oral, 
 Min. 2 examinatori interni  
 4 subiecte complexe, se va raspunde la alegere la 3, in conformitate cu 

repartizarea pe curs, 
 0,66 pondere examen, 0,34 pondere activitati pe parcurs 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea laboratorului, care include şi promovarea tuturor testelor pe 
parcurs si completarea referatelor dupa fiecare lucrare 

 Sală repartizată de decanat 

 Examen parţial cu pondere de 40 %  
 Referatele + laboratorul si proiectul cu pondere 

de 34 % în nota finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 Ponderea notei la examen 66 %. 
 Ponderea notei la activiatea pe parcurs 34 % 

21 IV 

Utilaje pentru 
tehnologii extractive 

 
(Disciplina optionala 

impachetata  2) 

 Examen scris, 
 Min. 2 examinatori interni  
 4 subiecte complexe, se va raspunde la alegere la 3, in conformitate cu 

repartizarea pe curs, 
 0,66 pondere examen, 0,34 pondere activitati pe parcurs 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi 

promovarea laboratorului, care include şi promovarea tuturor testelor pe 
parcurs si completarea referatelor dupa fiecare lucrare 

 Sală repartizată de decanat 

 Examen parţial cu pondere de 40 %  
 Referatele + laboratorul si proiectul cu pondere 

de 34 % în nota finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 Ponderea notei la examen 66 %. 
 Ponderea notei la activiatea pe parcurs 

22 IV 
Utilaje pentru produse 

animale  
 

 Examen oral, 
 2 examinatori interni 
 Biletele de examen, primite prin tragere la sorţi, cu câte 3 subiecte, 2 subiecte 

 La orele aplicative se vor programa teme de 
complexitate progresivă, care se vor realiza cu 
participarea obligatorie a studenţilor. 



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 

(Disciplina optionala 
independenta  5) 

complexe din 2 părţi distincte ale cursului, şi o aplicaţie, din şirul aplicaţiilor 
tratate pe parcursul semestrului  

 Pentru minim nota 5 la examinare, va fi necesar ca pentru fiecare subiect de 
pe bilet să 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 ş.a.) Şi obţinerea la 
fiecare grup. În cazul în care nu se va obţine nota 5 la vreunul dintre subiecte, 
notarea finală va fi amânată pentru cea de-a ii-a prezentare, când studentul va 
fi evaluat doar din partea de tematică a cursului nepromovată. Nota 10 se 
poate obţine în situaţia răspunsurilor corecte la întrebări şi pe baza 
competenţei în legătură cu disciplina dovedită pe durata examinării. 

 Sala va fi repartizată de decanat  

 Intervenţiile pozitive se vor nota într-o fişă de 
evidenţă a activităţii grupei. 

 Ponderea în evaluarea finală a notei obţinute prin 
aprecierile de pe parcursul anului universitar va fi 
de 40%.  

 Notele obţinute sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei  

23 IV 

Ambalare şi sisteme 
de ambalare  

 
(Disciplina optionala 

independenta 6) 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori   
 2 subiecte 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi  nota la 

promovarea laboratorului  
 Sală repartizată de Decanat  

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

24 IV 

Tehnologii speciale si 
mentenanta  

 
(Disciplina optionala 

independenta 7) 

 Examen oral   
 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 

 Evaluare parţială cu pondere aferentă nr. De 
subiecte promovate şi 15% nota testelor de 
laborator (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

 Proiect ritm. Si corectit. Etape parcurse 

25 IV 
Politici educationale  

 
Disciplina facultativa 3 

 Evaluare distribuita   
 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) 

 

26 IV Marketing 

 Evaluare distribuita 
 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) 

 

27 IV Comunicare  Evaluare distribuita      Nota la examinare are pondere de 40 % şi tema 



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 

 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 

de casă cu pondere de 10 % în nota finală (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

 

28 IV 

Prelucarea datelor 
Experimentale  

 
(Disciplina optionala 

independenta 8) 

 Examen scris, 
 Minim 2 examinatori interni 
 4 intrebari la partea teoretica si 2 aplicatii. Se notează separat partea de teorie 

(cu note de la 1 la 10 pentru fiecare raspuns la intrebari) si aceasta conteaza 
1/3 din nota finala si separat partea de aplicatii, care conteaza de asemenea 
1/3 din nota finala. Ultima treime a notei finale este reprezentata de nota la 
activitatea pe parcurs. 

 Sală repartizată de decanat 

 Teste la prima jumatatea a lucrarilor de laborator, 
care contribuie la obtinerea notei pe parcurs. 

 Se recunoaste separat promovarea la examen a 
partii de teorie, respectiv a celei de aplicatii (note 
recunoscute pana la absolvirea promotiei)  

29 IV 

Managementul calitatii   
 

(Disciplina optionala 
independenta 9) 

 examen scris 
 2 examinatori interni 
 10-15 întrebări tip grilă, 3 variante de răspuns – 1 corectă 
 nota 5 pentru răspunsuri corecte ½ din întrebări şi promovarea temelor de casă 

şi proiectului 
 nota 10 pentru răspunsuri corecte la toate întrebările şi promovarea temelor de 

casă şi proiectului 
 sală repartizată de Decanat 

 temele de casă şi proiectul  au pondere de 50% în 
nota finală 

 notele de promovare sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 

30 IV 

Montajul si punerea in 
functiune  

 
(Disciplina optionala 

independenta 10) 

 Examen oral, 
 2 examinatori interni 
 Biletele de examen, primite prin tragere la sorţi, cu câte 3 subiecte, 2 subiecte 

complexe din 2 părţi distincte ale cursului, şi o aplicaţie, din şirul aplicaţiilor 
tratate pe parcursul semestrului  

 Pentru minim nota 5 la examinare, va fi necesar ca pentru fiecare subiect de pe 
bilet să 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 ş.a.) Şi obţinerea la 
fiecare grup. În cazul în care nu se va obţine nota 5 la vreunul dintre subiecte, 
notarea finală va fi amânată pentru cea de-a ii-a prezentare, când studentul va 
fi evaluat doar din partea de tematică a cursului nepromovată. Nota 10 se 
poate obţine în situaţia răspunsurilor corecte la întrebări şi pe baza 
competenţei în legătură cu disciplina dovedită pe durata examinării. 

 Sala va fi repartizată de decanat  

 La orele aplicative se vor programa teme de 
complexitate progresivă, care se vor realiza cu 
participarea obligatorie a studenţilor. 

 Intervenţiile pozitive se vor nota într-o fişă de 
evidenţă a activităţii grupei. 

 Ponderea în evaluarea finală a notei obţinute prin 
aprecierile de pe parcursul anului universitar va fi 
de 40%.  

 Notele obţinute sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei  

 
 
 


