
Modalităţi şi criterii de evaluare şi de asigurare a recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele  
programului de studii Ingineria Transporturilor, Specializarea INGINERIA TRANSPORTURILOR (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. 
întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5, condiţia de 

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive in cadrul 

disciplinei 

1. V IT 

Bazele 
activităţii 

staţiilor de 
cale ferată 

• Examen scris, 
• Minim 2 examinatori interni 
• 4 subiecte de teorie (2 subiecte de teorie la parţial). 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect ½ din punctaj. 
• Sală repartizată de decanat  

• Examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni  
• Ponderea notei la examen este de 66 

% si a activităţii pe parcurs este de 
33% din nota finală  

• Notele obţinute pe subiecte de minim 5 
(cinci) sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire 

2. V IT 

Bazele 
activităţii 

staţiilor de 
cale ferată 

• Proiect; 
• Se acordă nota 5 pentru ½ din 75% din lucrare şi notele pe parcurs să fie de 

minim 5.  

• Ponderea notei la proiect este de 66 
% si a activităţii pe parcurs este de 
33% din nota finală  

3. V IT 
Optimizarea 
traficului de 

transport 

• Examen 
• Minim 2 examinatori interni  
• 2– 3 subiecte teorie. 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj şi promovarea 

laboratorului  
• Sală repartizată de decanat  

• Examen parţial dupǎ 7 sǎptǎmâni  
• Ponderea notei la examen este de 66 

% si a activităţii pe parcurs este de 
33% din nota finală  

• Notele obţinute pe subiecte de minim 5 
(cinci) sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire 

4. V IT 

Analiza 
economică a 
transportului 

feroviar 

• Examen scris şi oral; 
• 2 examinatori; 
• 3 subiecte la examen 
• Temă de casă obligatorie, calată pe tema proiectului de diplomă; 
• Nota de promovare min.5 la fiecare subiect si promovarea laboratorului 
• Sală repartizată de decanat. 

• Note la teme de casă cu pondere de 33 
% în nota finală; 

• Ponderea notei la examen este de 66 
% si a activităţii pe parcurs este de 
33% din nota finală  

• Notele obţinute pe subiecte de minim 5 
(cinci) sunt recunoscute pânǎ la 
absolvire. 

5. V IT 

Logistica 
formală a 

transportului 
feroviar 

• Colocviu 
• 2 examinatori interni 
• 6 – 10 întrebări grupate, 
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj şi promovarea 

activităţilor pe parcurs 
• Sală repartizată de decanat 

• 2 lucrări cu pondere de 65 % în nota 
finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) şi nota de la 
activtăţile aplicative pe parcurs cu 
pondere de 35% in nota finala 

6. V IT 

Logistica 
formală a 

transportului 
feroviar 

• Susţinere proiect 
• 1 examinator 
• Cca. 10 întrebări legate de tema proiectului 
• Pondere 1/3 din nota finala de susţinere verificarea proiectului predat în stare 

finală, 2/3 – nota pentru susţinerea efectivă 
• Nota 5 pentru răspunderea la 1/3 din întrebările puse la susţinere + nota pe 

• Promovarea notei pe parcurs (note  
recunoscute până la absolvirea studiilor 
de către student) 



Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

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

acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive in cadrul 

disciplinei 

parcurs promovată 
• Sala de proiect (în ultima şedinţă) 

7. V IT Transport 
multimodal 

• Examen scris, 
• Minim 2 examinatori interni . 
• Sem 9 : 3– 4 subiecte teorie. 
• 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 

• Examen parţial cu pondere de 66 % din 
nota finala  

• 2 teme de casă, fiecare cu pondere de 
20 % în nota pe parcurs şi susţinere 
finala laborator cu o pondere de 60% în 
nota pe parcurs (note recunoscute până 
la absolvire)  

 
 


