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

 

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 V Instalaţii 
frigorifice 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori 
• 5 – 6 subiecte/întrebări cu un punctaj total de 10 puncte (pondere 50 %) şi activitatea pe 

parcurs (pondere 50 %) 
• Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj  
• Sală repartizată de decanat 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
50% şi examen 50% (note 
recunoscute până la absolvire) 

2 V 
Instalaţii 
frigorifice 
Proiect 

• Proiect 
• Rezolvarea tematicii de proiectare (pondere 60%) şi activitatea pe parcurs (pondere 40%) 
• Nota 5 pentru  susţinere proiect şi rezolvarea corectă a  ½ din conţinut 
• Sală repartizată de decanat 

• Susţinere pe etape a proiectului 
(note recunoscute până la 
absolvire) 

3 V Alimentări cu 
energie electrică 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori 
• 4 subiecte cu un punctaj de 10 puncte (ponderea 40%) pentru activitatea pe parcurs şi 

laborator  
• În sala prevăzută de decanat 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
50% şi examen 50% (note 
recunoscute până la absolvire) 

4 V 
Alimentări cu 

energie 
electricăproiect 

• Proiect 
• Rezovarea tematicii de proiectare (pondere 60%) şi activitatea pe parcurs (pondere 40%) 
• Nota 5 pentru  susţinere proiect şi rezolvarea corectă a  ½ din conţinut 
• Sală repartizată de decanat 

• Susţinere pe etape a proiectului 
(note recunoscute până la 
absolvire) 

5 V 
Tehnologia şi 

montajul 
instalaţiilor2 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori 
• 3 subiecte de dezvoltat 
• Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj pentru fiecare subiect şi promo-varea laboratorului 
• Sală repartizată de decanat 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
50% şi examen 50% (note 
recunoscute până la absolvire) 

6 V 

Proiectarea 
asistată de 
calculator a 
instalaţiilor 

• Examen scris 
• Minim 2 examinatori 
• 7 – 8 subiecte/întrebări cu un punctaj total de 10 puncte (pondere 50 %) şi activitatea pe 

parcurs (pondere 50 %) 
• Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj şi promo-varea laboratorului 
• Sală repartizată de decanat 

• Verificarea şi notarea lucrărilor 
aplicative 

• Note recunoscute până la 
absolvire 

7 V 
Ventilare 

industrială şi 
protecţia 

• Evaluare distribuita  
• 2 examinatori 
• 7 subiecte /întrebări cu punctaj de 10 puncte (65%) şi activitatea pe parcurs (35%) 

• Notă pentru activitatea pe parcurs 
în cadrul proiectului (35%)  nota 
se include în cadrul examinărilor 



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 

atmosferei 
(Disciplină 
opţională 

independentă 4) 

• Nota 5 se acordă ptr. Jumătate din punctaj şi promovarea activităţii pe parcurs cu rezol-
varea a cel puţin 3 probleme 

• Sală repartizată de decanat 

scrise pe parcurs (note 
recunoscute până la absolvire) 

8 V 

Echipamente 
pentru 

depoluarea apei 
şi aerului 

(Disciplină 
opţională 

independentă 4) 

• Evaluare distribuita  
• 4 – 5 subiecte, 6 – 7 întrebări, numerice cu un punctaj totlal de 10 pct (pondere 50 %) şi 

activitatea pe parcurs (pondere 50 %)  
• Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total şi promovarea laboratorului 
• Sală repartizată de decanat 

• Ponderea activităţii pe parcurs 
50% şi colocviu 50% (note 
recunoscute până la absolvire) 

 


