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Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele 
programului de studii INGINERIE CIVILĂ – Limba GERMANĂ (program de 5 ani) – Anul V  

 
 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitate şi criterii de evaluare 

(scris / oral, examen / examinare distribuită / colocviu, nr. examinatori, 
nr. de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, 

asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 

1 V 

Structuri speciale din metal şi 
beton 

(Stahl- und Masivstrukturen - 
Vertiefung) 

• Examen scris 
• 2 examinatori interni 
• 3 întrebări teoretice 
• Nota 5 se obţine pentru răspunsul  în proporţie de 50% la fiecare din întrebări şi 

promovarea activităţii pe parcurs inclusiv predarea unui referat final. 

• Examen parţial cu pondere 
25% şi pondere de 10%  
pentru lucrări în nota 
finală şi notă de activitate, 
recu-noscute până la 
absolvirea promoţiei. 

2 V 
Poduri metalice şi din beton 

armat (Bruckenbau: Stahl- und 
Massivbrucken) 

• Examen scris 
• 2 examinatori 
• 4 subiecte scrise  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predarea proiectului 

de semestru 
• Sală repartizată de decanat 

• Activitatea pe parcurs intra 
cu cu o pondere de 40% la 
nota finală 

• Note recunoscute pana la 
absolvirea promotiei 

3 V Inginerie sanitară 
(Gesundheitsingineurwesen) 

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

• Examen parţial cu pondere 
de 25 % şi tema de casă cu 
pondere de 10 % în nota 
finală (note recunoscute 
până la absolvirea 
promoţiei)  

• 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.  

4 V Construţii hidrotehnice 
(Konstruktiver Wasserbau) 

• Examen scris 3 ore 
• 2 examinatori interni 
• Un subiect teoretic cu 4 întrebări şi 4 probleme cu câte 2 întrebări  
• Nota 5 se acordă pentru obţinerea la partea teoretică şi aplicativă a câte 40%  

• Examen parţial cu pondere 
50% în nota finală (1,5 ore) 
(nota este recunoscută 
până la absolvirea facultăţii)  
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crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalitate şi criterii de evaluare 

(scris / oral, examen / examinare distribuită / colocviu, nr. examinatori, 
nr. de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, 

asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 

din punctaj şi promovarea activităţii de la seminar 
• Nota 10 se acordă pentru obţinerea a 90% din punctaj la partea teoretică şi 

aplicativă 
• Ponderea activităţii la seminar în nota finală este de 33% 
• Sala repartizată de decanat 

5 V 
Comunicare interprofesională 

(Interprofessionelle 
Kommunikation) 

• Examen scris 
• Cu  2 date caledaristice de examen pe sesiune 
• 2 examinatori 
• Lucrare scrisa are 10 subiecte  fiecare subiect se noteaza individual si trebuie 

sa se obtina minim nota 5 pentru promovare 
• Se face media subiectelor teoretice si cu nota de la aplicatie se face media 

notei examenului scris 
• Nota finala, este nota lucrarii scrise cu ponderea de 0.67 si nota activitatii pe 

parcurs cu ponderea 0.33. Nota finala se rotunjeste la cifre intregi 
• Sala repartizată de decanat 

• Asigurarea examinatorilor si 
evaluarii studentilor prin 
examinatori interni 

• Cadrul de prevedere si 
cadrul didactic conducator 
al lucrarilor 

• Aplicarea dispozitiilor 
R.O.D.P.I al UPT din 
28.09.2005 

• Note recunoscute pana la 
absolvirea promotiei 

6 V 

Repararea şi consolidarea 
construcţiilor 

(Instandesetzung und 
Ertüchtigung der Bauwerke) 

• Examen scris 
• 1 examinator 
• 3 subiecte scrise 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi predare temei de 

casă 
• Sală repartizată de decanat 

• Activitatea pe parcurs intra 
cu o pondere de 40% la 
nota finală 

• Note recunoscute pana la 
absolvirea promotiei 

 


