
Modalităţi de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului de studii 
Inginerie Mecanică Specializarea UTILAJE ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ (program de 5 ani), Anul 

V - an universitar 2008/2009 
 

Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral,examen/evaluare distribuita/colocviu, nr 
examinatori, nr.intrebari, criteriile de notare, conditia de 

acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive in cadrul disciplinei 

1 V 
Tehnologii de 

protecţie 
anticorozivă 

• Evaluare distribuita, 
• 2 Examinatori  
• 4 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 

• Nota la examinare are pondere de 40 % şi 
teme de casă cu pondere de 10 % în nota 
finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

2 
V 

 

Utilaje pt. 
ambalare 

în industria 
alimentară 

• Evaluare distribuita 
• 1 examinator 
• 2 subiecte 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi  nota 

la promovarea laboratorului  
• Sală repartizată de Decanat  

• Nota la examinare are pondere de 40 % iar  
tema de casă cu pondere de 10 % în nota 
finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei 

3 V 
PDE (Prelucarea 

datelor 
experimentale) 

• Examen scris, 
• Minim 2 examinatori interni 
• 4 intrebari la partea teoretica si 2 aplicatii. Se notează separat 

partea de teorie (cu note de la 1 la 10 pentru fiecare raspuns la 
intrebari) si aceasta conteaza 1/3 din nota finala si separat partea 
de aplicatii, care conteaza de asemenea 1/3 din nota finala. Ultima 
treime a notei finale este reprezentata de nota la activitatea pe 
parcurs. 

• Sală repartizată de decanat 

• Teste la prima jumatatea a lucrarilor de 
laborator, care contribuie la obtinerea notei 
pe parcurs. 

• Se recunoaste separat promovarea la 
examen a partii de teorie, respectiv a celei 
de aplicatii (note recunoscute pana la 
absolvirea promotiei)  

4 V 
Tehnologia 

fabricării 
şi mentenanta 

• Examen oral 
• Examinatori 2 minim 
• 3 întrebări, pe grupe de capitole. 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi 

promovarea laboratorului 
• Sală repartizată de decanat 

• Evaluare parţială cu pondere aferentă nr. De 
subiecte promovate şi 15% nota testelor de 
laborator (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

• Proiect ritm. Si corectit. Etape parcurse 

5 
V 

 

Utilaje pentru 
produse animale 

• Examen oral, 
• 2 examinatori interni 
• Biletele de examen, primite prin tragere la sorţi, cu câte 3 subiecte, 

2 subiecte complexe din 2 părţi distincte ale cursului, şi o aplicaţie, 
din şirul aplicaţiilor tratate pe parcursul semestrului  

• Pentru minim nota 5 la examinare, va fi necesar ca pentru fiecare 
subiect de pe bilet să se obţină minim nota 5, dovedită prin discuţii 
libere pe marginea subiectelor de pe bilet, pe baza cunoştinţelor 
acumulate la curs, a bibliografiei recomandate şi mai ales pe baza 
informaţiilor culese de pe alte surse de informare, (internet, cărţi, 
reviste interne şi internaţionale ş.a.) Şi obţinerea la fiecare grup. În 

• La orele aplicative se vor programa teme de 
complexitate progresivă, care se vor realiza 
cu participarea obligatorie a studenţilor. 

• Intervenţiile pozitive se vor nota într-o fişă de 
evidenţă a activităţii grupei. 

• Ponderea în evaluarea finală a notei obţinute 
prin aprecierile de pe parcursul anului 
universitar va fi de 40%.  

• Notele obţinute sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei  



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral,examen/evaluare distribuita/colocviu, nr 
examinatori, nr.intrebari, criteriile de notare, conditia de 

acordare a notei 5, conditia de acordare a notei 10 
asigurarea conditiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive in cadrul disciplinei 

cazul în care nu se va obţine nota 5 la vreunul dintre subiecte, 
notarea finală va fi amânată pentru cea de-a ii-a prezentare, când 
studentul va fi evaluat doar din partea de tematică a cursului 
nepromovată. Nota 10 se poate obţine în situaţia răspunsurilor 
corecte la întrebări şi pe baza competenţei în legătură cu disciplina 
dovedită pe durata examinării. 

• Sala va fi repartizată de decanat  

6 V 
Maşini de ridicat 
şi transportat 

specifice 

• Examen oral, 
• 2 examinatori interni 
• Biletele de examen, primite prin tragere la sorţi, cu câte 3 subiecte, 

2 subiecte complexe din 2 părţi distincte ale cursului, şi o aplicaţie, 
din şirul aplicaţiilor tratate pe parcursul semestrului  

• Pentru minim nota 5 la examinare, va fi necesar ca pentru fiecare 
subiect de pe bilet să se obţină minim nota 5, dovedită prin discuţii 
libere pe marginea subiectelor de pe bilet, pe baza cunoştinţelor 
acumulate la curs, a bibliografiei recomandate şi mai ales pe baza 
informaţiilor culese de pe alte surse de informare, (internet, cărţi, 
reviste interne şi internaţionale ş.a.) Şi obţinerea la fiecare grup. În 
cazul în care nu se va obţine nota 5 la vreunul dintre subiecte, 
notarea finală va fi amânată pentru cea de-a ii-a prezentare, când 
studentul va fi evaluat doar din partea de tematică a cursului 
nepromovată. Nota 10 se poate obţine în situaţia răspunsurilor 
corecte la întrebări şi pe baza competenţei în legătură cu disciplina 
dovedită pe durata examinării. 

• Sala va fi repartizată de decanat  

• La orele aplicative se vor programa teme de 
complexitate progresivă, care se vor realiza 
cu participarea obligatorie a studenţilor. 

• Intervenţiile pozitive se vor nota într-o fişă de 
evidenţă a activităţii grupei. 

• Ponderea în evaluarea finală a notei obţinute 
prin aprecierile de pe parcursul anului 
universitar va fi de 40%.  

• Notele obţinute sunt recunoscute până la 
absolvirea promoţiei  

 


