
Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului de studii 
GEODEZIE (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 
Urmărirea şi măsurarea 

deformaţiilor 
construcţiilor 

• Examen scris + oral 
• 2 examinatori 
• 5 întrebări (subiecte), teorie  
• Nota 5 implică abordarea minimă a tuturor subiectelor şi rezolvarea 

corectă a problemei practice 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

• Examen de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs 40% 

• Notele sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 

2 V 
Organizarea şi 

conducerea lucrărilor de 
construcţii 2 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori 
• Lucrare scrisa are 10 subiecte  din care 9 teoretice şi o aplicaţie 
• Fiecare subiect se notează individual şi trebuie sa se obţină minim nota 5 

pentru promovare 
• Se face media subiectelor teoretice şi cu nota de la aplicaţie se face media 

notei examenului scris 
• sală repartizată de decanat 

• Nota finala, este nota lucrării scrise cu 
ponderea de 0.67 si nota activităţii pe 
parcurs cu ponderea 0.33. Nota finala se 
rotunjeşte la cifre întregi 

• Notele sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei 

3 V 
Organizarea si 

conducerea lucrărilor de 
cadastru 

• Evaluare distribuita   
• minim 2 examinatori interni  
• 6 – 10 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 

• Lucrare de recapitulare cu pondere de 40 
% şi teme de casă cu pondere de 10 % în 
nota finală  

• Note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

4 V Utilizarea calculatoarelor 
în cadastru 

• Evaluare distribuita (pe PC) 
• 2 examinatori 
• problema de reprezentat grafic in AutoCAD 
• Nota 5 implică abordarea minimă a tuturor subiectelor şi corecta 

reprezentare a problemelor grafice 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat dotate corespunzător 

• Evaluare finală pe calculator cu ponderea 
activităţii pe parcurs 50% 

• Note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

5 V Automatizarea lucrărilor 
de cadastru 

• Evaluare distribuita (pe PC) 
• 2 examinatori 
• Probleme de rezolvat cu ajutorul programelor ArcINFO şi ArcVIEW 
• Nota 5 implică abordarea minimă a tuturor subiectelor şi corecta 

reprezentare a problemelor grafice 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat dotate corespunzător 

• Evaluarea disciplinei prin lucrări tematice 
pe calculator cu ponderea activităţii pe 
parcurs 60% (inclusiv prezenţa) 

• Nota recunoscută până la absolvirea 
promoţiei 

6 V 
Tehnologii geodezice 

spaţiale 2 
 (opţ. 1)  

• Examen scris şi oral 
• 2 examinatori 

• Examen de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs 50% şi ponderea 



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 

• Întrebări din tematica propusă (3 întrebări teoretice şi o problema la partea 
scrisă; 2 întrebări teoretice la examinarea orală) 

• Nota 5 implică răspunderea la cel puţin 3 întrebări la partea scrisă şi 1 
întrebare la oral; 

• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

susţinerii examenului 50% 
• Note recunoscute până la absolvirea 

promoţiei 

7 V 
Sisteme informatice 

geodezice 
(opţ. 2) 

• Examen scris 
• 2 examinatori 
• 7 întrebări (subiecte) notate cu de 1 sau 2 puncte în funcţie de dificultate 
• Nota 5 implică obţinerea a 5 puncte din totalul punctajului 
• Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

• Examen de semestru cu ponderea 
activităţii pe parcurs 50% şi ponderea 
examenului 50% 

• Note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

 
 


