
Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului 
de studii Ingineria Transportului (program de 5 ani), Anul V – Specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE – an 

universitar 2008/2009 
 

 

Nr. 
Crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii 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 

AR 
Combustibili şi 
lubrifianţi auto 

• Evaluare distribuita 
• Sala de examen repartizată de decanat 
• La examen se prezinta minim 2 examinatori 

• Evaluarea are o pondere de 2/3 iar 
activitatea pe parcurs o pondere de 1/3 în 
stabilirea notei finale. Proiectul este 
prevăzut cu notă separată. 

2 
V 

AR 
Caroserii şi 

structuri portale 

• Evaluare distribuita  
• 2 examinatori 
• Sala repartizatǎ de decanat 

• Evaluarea cunoştiinţelor se face corelat 
cu natura activitǎţii. Ponderea acestei 
evaluări în nota finală este de 50%. 

3 
V 

AR 

Calculul şi 
construcţia 

autovehiculelor II 

• Examen scris 
• durata circa 2 ore, 2 subiecte (unul cu aspecte constructive şi unul cu 

aspecte de calcul în domeniul subansamblelor autovehiculelor rutiere) 
 

 

• examenul are o pondere de 2/3 iar 
activitatea pe parcurs o pondere de 1/3 în 
stabilirea notei finale. Proiectul este 
prevăzut cu notă separată 

4 
V 

AR 

Sisteme auxiliare 
pentru 

autovehicule II 

• Examen scris 
• durata circa 2 ore, 2 subiecte din sistemele auxiliare ale motoarelor cu 

ardere internă studiate; 
 

• examenul are o pondere de 2/3 iar 
activitatea pe parcurs o pondere de 1/3 în 
stabilirea notei finale. Proiectul este 
prevăzut cu notă separată. 

5 
V 

AR 

Diagnosticarea şi 
incercarea 

autovehiculelor  

• Examen scris, cu 3 subiecte independente 
• 2 examinatori 
 

• Cunoştinţele acumulate la finele acestui 
curs vor permite cunoaşterea cât se 
poate de bună a modului si mijloacelor de 
reducera a poluarii pentru autovehicule 

6 
V 

AR 

Intreţinerea şi 
repararea 

autovehiculelor 

• Evaluare distribuita  
• Sala de examen repartizată de decanat 
• La examen se prezinta minim 2 examinatori 

• Ponderea evaluării pe parcurs în nota 
finală este de 50%. 

• Ponderea examenului în nota finală este 
de 50%. 

7 
V 

AR 
Combaterea 

poluării mediului 

• Examen scris 
• 2 examinatori 
• Sala repartizatǎ de decanat 

• Se realizează estimări la fiecare curs 
• Se ţine cont de răspunsurile la 

chestionări din timpul semestrului, de 
calitatea notiţelor, de frecvenţă 

8 
V 

AR 

Proiectare 
asistată de 
calculator 

• Evaluare distribuita  
• 2 examinatori;  
• Proba practica cu intrebari si vizualizare comenzi si procedee specifice 

aplicatiilor invatate 
• Nota de promovare min. 5 la fiecare subiect  
• Sala cu tehnica de calcul a catedrei  

• Calificativ recunoscut pînã la absolvirea 
promoţiei 



Nr. 
Crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii 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 

9 
V 

AR 
Elaborare proiect 

diplomă 
• Stagiu practicǎ 
• Elaborare lucrare de licienţǎ şi pregǎtirea susţinerii  

 


