
Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele 
 programului de studii INGINERIE CIVILĂ – Limba ENGLEZĂ (program de 5 ani) – Anul V - an universitar 2008/2009 

 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitate 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 V 
IC Eng 

Structuri 
speciale din 

metal 
Special steel 

structures 

• Examen scris + proiect 
• 2 examinatori 
• 2 –3 subiecte care se dezvolta folosind bibliografia 
• nota 5 pentru obtinerea  note de promovare ( 5) la fiecare subiect  si 

promovarea , in urma sutinerii, a proiectului. 
• sală repartizată de decanat 

• In cadrul activitatii de proiect se 
verifica in mod constant nivelul 
de cunostinte, favorizand 
gandirea productiva. Ponderea 
notei la proiect este 50% din 
notra finala 

2 V 
IC Eng 

Structuri 
speciale din 

beton armat si 
precomprimat 

Special concrete 
structures 

• examen scris; 
• 2 examinatori interni; 
• 3 subiecte x 2 întrebări; 
• nota 5: obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi promovarea 

proiectului; 
• sală repartizată de decanat: 

• Activitatea pe parcurs: prezenţă; 
promovare proiect. 

• Pondere 40 % din nota finală 
(note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

3 V 
IC Eng 

Constructii din 
lemn 

Timber 
structures 

• Examen scris  
• Minim 2 examinatori interni  
• 5-6 întrebări grupate,  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a ½ din punctaj şi promovarea activităţii de 

proiect 
• Sală repartizată de decanat 

• Examen parţial cu pondere de 50 % 
şi nota de proiect, recunoscute 
până la absolvirea promoţiei  

4 V 
IC Eng 

Constructii mixte 
–Probleme 

speciale 
Composite 

construction-
Special 

Problems 

• examen scris   
• minim 2 examinatori interni  
• 6-10 întrebări grupate,  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare întrebare a ½ din punctaj şi promovarea 

activităţii pe parcurs 
• sală repartizată de decanat 

• Nota de activitate, recunoscute 
până la absolvirea promoţiei 

5 V 
IC Eng 

Ingineria 
traficului 
Traffic 

Engineering 

• examen scris 
• minim 2 examinatori interni 
• test cu 6 întrebări 
• nota 5 pt. fiecare întrebare 
• sala repartizată decanat 

• Pondere lucrări saptamanale-
30% 

• Recunoscute pana la absolvire 

6 V 
IC Eng 

Autostrazi si 
aeroporturi 

Highways and 
Airports 

• Examen scris 
• Min. 2 exam.  
• 3 subiecte 
• Nota 5 pt. Fiecare subiect 

• 2 lucrări parţiale 
• Notele recunoscute până la 

absolvirea promoţiei 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitate 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 

 • Sala repartizata de decanat 

7 V 
IC Eng 

Poduri metalice 
si din beton 

armat 
Steel and 
Concrete 
Bridges 

• Examen scris + oral 
• Min. 2 exam.  
• 3 subiecte 
• nota 5 pt. fiecare subiect 
• sala repartizata de decanat 

• 2 lucrări parţiale 

8 V 
IC Eng 

Inginerie 
sanitara 
Sanitary 

Engineering 

• Examinare distribuita,   
• 2 examinatori interni  
• Întrebări grupate,  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj.  
• Sală repartizată de decanat 

• Se are in vedere ca sa fie asigurata 
nota 5 daca este acumulat bagajul 
minim de cunostinte indicat ca 
obligatoriu, prin lista de subiecte. 

• Se pastreaza datele statistice 
asupra rezultatelor la examinare 
intr-o baza de date la care sa aibă 
acces toti titularii ce predau aceeasi 
disciplina.  

• Notele recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 

9 V 
IC Eng 

Constructii 
hidrotehnice 

Hydrotechnical 
Engineering 

• Examen scris 2 ore 
• 2 examinatori interni 
• Subiecte teoretice  
• Nota finala 5 se acordă pentru obţinerea a 40% din punctaj la partea teoretică şi 

incheierea in proportie de 60% a activităţii de la lucrarile practice 
• Nota finala 10 se acordă pentru obţinerea a 90% din punctaj la partea teoretică şi 

incheierea completa a activitatii de la lucrarile practice. Ponderea activităţii practice în 
nota finală este de 60% 

• Sala repartizată de decanat 

• Verificari orale pe parcursul orelor 
de aplicatii cu pondere 30% în nota 
activitatii de la lucrarile practice 

• Notele recunoscute până la 
absolvirea promoţiei  

10 V 
IC Eng 

Managementul 
resurselor 

umane 
Human 

Resource 
Management 

• Examinare distribuita,   
• minim 2 examinatori interni  
• 3 subiecte (2 subiecte de teorie şi 1 aplicaţie),  
• nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi promov./ susţinerea 

proiectului de an 
• sală repartizată de decana într-una din sălile departamentului 

• Nota de activitate, recunoscute 
până la absolvirea promoţiei 

11 V 
IC Eng 

Comunicari 
Interprofesionale 

Professional 
Communication 

• Evaluare distribuita; 
• Minim 2 examinatori interni  
• 15-20 întrebări din  
• Materialul predat şi bibliografia recomandată. 
• Nota 5 pentru răspuns  
• Corect la ½ din întrbări şi promovarea activităţii de seminar. 
• Sală repartizată de decana într-una din sălile departamentului 

• Notele recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitate 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 

12 V 
IC Eng 

Repararea si 
consolidarea 
constructiilor 

Refurbishment 
of Constructions 

• Examen sustinut oral pe baza unui referat + intrebari suplimentare 
• 2 examinanatori 
• Nota 5 implica abordarea corespunzatoare a subiectului pregatit şi raspunsul la ½ din 

intrebarile suplimentare 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

• Examen de semestru cu ponderea 
activitatii pe parcurs de 40%) 

• Notele recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 

13 V 
IC Eng 

Intretinerea 
constructiilor 
Construction 
Maintenance 

• Examen scris 
• 2 examinatori 
• 3 subiecte (1 pt departajare) 
• Nota 5 implica abordarea celor 2 subiecte de baza 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

• Pondere proiect şi activitate pe 
parcurs 35 % din nota finală 

14 V 
IC Eng 

Demolarea 
constructiilor 
Construction  
Demolition 

• Examen scris 
• 2 examinatori 
• 3 subiecte (1 pt departajare) 
• Nota 5 implica abordarea celor 2 subiecte de baza 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

• Pondere proiect şi activitate pe 
parcurs 35 % din nota finală 

15 V 
IC Eng 

Examen de 
diploma 

Diploma Work 

• Examen oral 
• Comisie de examinare 
• Doua note: pentru continutul tehnic + pentru prezentare si raspunsuri, din care rezulta 

nota finala 
• Sala repartizata de decanat 

• Intrebari din cadrul disciplinelor 
studiate, cu pondere in nota finala 

 
 


