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Misiunile programului de studii universitare de MASTERAT:  
 „INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR MECANICE” (program de 2 ani), Anul I  

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

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  

 formarea profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar (prin studii 
aprofundate, doctorat, specializare-perfecţionare, educaţie permanentă), în domenii inginereşti; 

 formarea profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar (prin studii 
aprofundate, doctorat, specializare-perfecţionare, educaţie permanentă), în domenii 
interdisciplinare 

 cooperarea cu universităţi din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern 
şi eficient. 

 

Misiunea de cercetare  

 cercetare ştiinţifică şi tehnologică, proiectare, consultanta, expertiza; 
 transfer ştiinţific şi tehnologic, producţie şi servicii specifice, pentru terţi. 
 integrarea facultăţii în circuitele informaţionale de nivel naţional şi european, prin manifestări şi 

publicaţii ştiinţifice, tehnologice şi didactice, inclusiv prin reţelele de calculatoare 
 

 
Modalitati si criterii de evaluare; Asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

1 
I  

IMSM 

Analiza experimentală 
a tensiunilor şi 
deformaţiilor 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 3 subiecte /bilet + 2-4 întrebări suplimentare 
 Sală repartizată de decanat – B 0-11  

 activitatea pe parcurs se 
încheie ca fiind o medie a 
notelor obţinute pentru 
fiecare lucrare de laborator 

 evaluare cu pondere de 60% 
pentru materia predată la 
curs şi pondere de 40%  
activitatea pe parcurs 
desfăşurată la laborator 

 note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei; 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi întrebări 

suplimentare. 
 Nota la proiect se include în nota de la activitatea pe parcurs având 

pondere de 50 %, iar prestaţia la lucrările de laborator are o pondere de 
50% din nota de la activitatea pe parcurs. 

 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

2 
I  

IMSM 
Transmisii mecanice 

moderne 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 3 subiecte /bilet + 2-4 întrebări suplimentare 
 Sală repartizată de decanat – B 0-11  

 evaluare cu pondere de 60% 
pentru materia predată la 
curs şi pondere de 40%  
activitatea pe parcurs 
desfăşurată la laborator 

 note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei; 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi întrebări 

suplimentare. Nota la proiect se include în nota de la activitatea pe 
parcurs având pondere de 50 %, iar prestaţia la lucrările de laborator are 
o pondere de 50% din nota de la activitatea pe parcurs. 

3 
I  

IMSM 
Sustenabilitatea 

sistemelor industriale 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 3 subiecte /bilet + 2-4 întrebări suplimentare 
 Sală repartizată de decanat – B 0-11  

 evaluare cu pondere de 60% 
pentru materia predată la 
curs şi pondere de 40%  
activitatea pe parcurs 
desfăşurată la laborator 

 note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei; 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi întrebări 

suplimentare. Nota la proiect se include în nota de la activitatea pe 
parcurs având pondere de 50 %, iar prestaţia la lucrările de laborator are 
o pondere de 50% din nota de la activitatea pe parcurs. 

4 
I  

IMSM 

Metode statistice în 
analiza şi prelucrarea 
datelor experimentale  

 Evaluare distribuită 
 2-3 evaluari care  cuprind întreaga materie predată;   
 2 examinatori interni  
 Sală repartizată de decanat  

 1 subiect de examen poate fi 
echivalat prin teme de casa / 
referate / studii de caz. 

 Nota de la examenul partial 
se recunoaste pana la 
incheierea programului de 
studii; 

 

 Nota finala = 0.67 x Nota examen + 0.33 x Nota prestatia pe parcurs 
 În nota pentru activitatea pe parcurs intră nota de la testul din ultima oră 

de laborator precum şi prestaţia masterandului  pe parcursul semestrului 
 Se acorda nota nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet  si 

promovarea activităţii pe parcurs. 

5 
I  

IMSM 

Metoda elementului 
finit. Aplicaţii în 

ingineria mecanică 

 Examen scris  
 Examen final + examen partial;   
 3 examinatori interni  
 6-8 subiecte pentru examenul scris 
 3-4 subiecte pentru examenul partial 
 Sală repartizată de decanat  

 Nota de la examenul partial 
se recunoaste pana la 
incheierea programului de 
studii; 

 
 Nota de la examenul partial se recunoaste pana la incheierea programului 

de studii; 
 2 subiecte de examen pot fi echivalate prin teme de casa. 
 Nota de la examenul partial se recunoaste pana la incheierea programului 

de studii; 
 2 subiecte de examen pot fi echivalate prin teme de casa. 

6  
Ingineria şi 

managementul integrat 
al mediului în 

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 3 subiecte /bilet + 2-4 întrebări suplimentare 

 activitatea pe parcurs se 
încheie ca fiind o medie a 
notelor obţinute pentru 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) 
Criterii de evaluare 

(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 
activităţile industriale   Sală repartizată de decanat – B 0-11  fiecare lucrare de laborator 

 evaluare cu pondere de 60% 
pentru materia predată la 
curs şi pondere de 40%  
activitatea pe parcurs 
desfăşurată la laborator 

 note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei; 

   

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi întrebări 

suplimentare. 
 Nota la proiect se include în nota de la activitatea pe parcurs având 

pondere de 50 %, iar prestaţia la lucrările de laborator are o pondere de 
50% din nota de la activitatea pe parcurs. 

7 
I  

IMSM 
Aplicaţii 

CAD/CAM/CAE  

 Examen oral 
 2 examinatori interni  
 3 subiecte /bilet + 2-4 întrebări suplimentare 
 Sală repartizată de decanat – B 0-11  

 evaluare cu pondere de 60% 
pentru materia predată la 
curs şi pondere de 40%  
activitatea pe parcurs 
desfăşurată la laborator 

 note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei; 

 Nota finala = 0.6 x Nota examen + 0.4 x Nota prestatia pe parcurs 
 nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet şi întrebări 

suplimentare. Nota la proiect se include în nota de la activitatea pe 
parcurs având pondere de 50 %, iar prestaţia la lucrările de laborator are 
o pondere de 50% din nota de la activitatea pe parcurs. 

8 
I  

IMSM 

Metode actuale de 
proiectare şi execuţie a 

asamblărilor 

 Evaluare distribuită 
 2-3 evaluari care  cuprind întreaga materie predată;   
 2 examinatori interni  
 Sală repartizată de decanat  

 1 subiect de examen poate fi 
echivalat prin teme de casa / 
referate / studii de caz. 

 Nota de la examenul partial 
se recunoaste pana la 
incheierea programului de 
studii; 

 

 Nota finala = 0.67 x Nota examen + 0.33 x Nota prestatia pe parcurs 
 În nota pentru activitatea pe parcurs intră nota de la testul din ultima oră 

de laborator precum şi prestaţia masterandului  pe parcursul semestrului 
 Se acorda nota nota 5 pentru minim 50% din subiectele de pe bilet  si 

promovarea activităţii pe parcurs. 

 


