
Anul universitar 2008/2009 
 

Misiunile programului de studii Inginerie Mecanica (program de 4 ani)  
Specializarea UTILAJE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE - Anul IV 

Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  
 

          
         Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
• Formarea profesionala, initiala si continua, la nivel universitar, in domeniul Utilajelor 

pentru Textile si Pielarie si in domeniile complementare 

Misiunea de cercetare  

• Introducerea studentilor in activitatea de cercetare stiintifica si tehnologica in 
domeniul Utilajelor pentru Textile si Pielarie; 

• Formarea studentilor pentru activitatea de transfer de stiinta, tehnologie si know-how 
in mediul economico-social, in productie si in sevicii pentru terti. 

 
     Modalitati si criterii de evaluare; asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

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 IV 

Maşini pentru 
Ţesătorie 

  

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 
laboratorului şi proiectului 
• sală la sediul catedrei MV 

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator şi proiect 
cu pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute până 
la absolvirea promoţiei)   

2 IV 

Maşini pentru 
Confecţii 

Textile şi din 
Piele         

• evaluare distribuită  
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte teoretice 
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect si la cele 2 
lucrări de casă  
• notă corespunzătoare la cele 2 lucrări şi la subiectele teoretice, 
încât media calculată să fie 10  
• sală la sediul catedrei MV 

Examen parţial cu pondere de 40 % şi lucrări de casă cu 
pondere de 20 % în nota finală (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei)  

3 IV 
Maşini pentru 

Tricotaje 
         

• examen scris  
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator şi proiect 
cu pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute până 
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 

• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 
laboratorului 
• sală la sediul catedrei MV 

4 IV 

Asigurarea 
Calităţii 

Produselor 
Textile şi de 

Pielărie        

• examen scris  
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte teoretice 
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect si la cele 2 
lucrări de casă  
• notă corespunzătoare la cele 2 lucrări şi la subiectele teoretice, 
încât media calculată să fie 10  
• sală repartizată de decanat 

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator cu pondere 
de 33 % în nota finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei)   

5 IV 

Proiectare 
CAD 

• evaluare distribuită  
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte teoretice 
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect si la cele 2 
lucrări de casă  
• notă corespunzătoare la cele 2 lucrări şi la subiectele teoretice, 
încât media calculată să fie 10  
• sală la sediul catedrei MV 

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator şi proiect 
cu pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute până 
la absolvirea promoţiei)   

6 IV 

Instalaţii de 
Ventilaţie şi 

Climatizare în 
Industria 

Textilă şi de 
Pielărie 

• examen scris  
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 
laboratorului 
• sală la sediul catedrei MV 

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator şi proiect 
cu pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute până 
la absolvirea promoţiei)   

7 IV Comunicare 

• Evaluare distribuita 
• 2 examinatori interni  
• Cate 2 subiecte grupate pe 10 bilete distincte,  
• Nota 5 pentru obţinerea la fiecare subiect a ½ din punctaj  
• sală la sediul catedrei MV 

• Referate de seminar cu pondere de 33 % în nota finală 
(note recunoscute până la absolvirea promoţiei)  

8 IV 
Maşini pentru 

Filatură 

 

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 

laboratorului 
• sală la sediul catedrei MV 

Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator şi proiect 
cu pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute până 
la absolvirea promoţiei)   

9 IV Management 
• Examen scris,   
• 2 examinatori interni  

• Ponderea de 0,4 din nota finală a disciplinei a activităţii 
pe parcurs. Evaluare distribuita se face la activitatea 



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 

• 3 subiecte din care un studiu de caz 
• Nota 5 la examen se acordă dacă are note de trecere la fiecare 

subiect.  
• Nota 10 se asigură dacă răspunde f.b. La fiecare subiect şi are o 

notă finală de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului. 
Coeficientul de importanţă al notelor este 0,6 pt nota de la 
examen şi 0,4 pentru nota de pe parcurs 

• sală la sediul catedrei MV 

practică. 
• Notă recunoscuta până la absolvirea promoţiei 

10 IV 

Mecanica 
Maşinilor 

Textile şi de 
Pielărie 

 

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 

laboratorului 
• sală la sediul catedrei MV 

• Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator cu 
pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute 
până la absolvirea promoţiei)   

11 IV Zgomotul in 
industria textila 

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect şi promovarea 

laboratorului 
• sală la sediul catedrei MV 

• Examen parţial cu pondere de 50 % şi laborator cu 
pondere de 33 % în nota finală (note recunoscute 
până la absolvirea promoţiei)   

12 IV Marketing 

• examen scris 
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte  
• notare pe bază de barem comunicat studenţilor  
• nota 5 pentru obţinerea notei 5 la fiecare subiect  
• sală la sediul catedrei MV 

• Examen parţial cu pondere de 50 % în nota finală 
(note recunoscute până la absolvirea promoţiei)   

 


