
Anexa 1.1. Programul de studii _____________________________________________________an universitar 2005/2006 
        de la Facultatea   de    MECANICĂ  

 
 
 

Adecvanţa modalităţii de 
evaluare a rezultatelor învăţării 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Anul de studii 

 
 

Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, 
examen/examinare 
distribuită/colocviu, 

nr. examinatori, nr de 
întrebări, criteriile de 

notare, condiţia de 
acordare a notei 5, 

asigurarea condiţiilor de 
evaluare) 

 
 

la obiectivele 
programului 

de studiu 

la disciplină 
considerând 

obiectivul 
măsurării 

gradului de 
însuşire a 

rezultatelor 
învăţării 

 
 
 

Asigurarea 
recunoaşterii 
acumulărilor 

progresive în cadrul 
disciplinei 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învatare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7)# # 
 
1 

 
MASTER 

EXPERTIZE 
ŞI 

DIAGNOZE 
TEHNICE 

ÎN 
INGINERIE 

(EDTI) 

 
DIAGNOZE 

ŞI 
EXPERTIZE 

TEHNICE 
 

(Prof. TRIPA) 

• examen scris   
• 2 examinatori (1 extern)  
• 3 subiecte de teorie 
• acordarea unui punctaj 
(10 puncte) pentru fiecare 
subiect  
• nota 5 pentru obţinerea 
la fiecare subiecti a ½ din 
punctaj sau obţinerea a cel 
puţin 8 puncte pentru fiecare 
2 subiecte şi promovarea 
laboratorului, care include 
însuşirea parţială a 
cunoştinţelor lucrărilor de 
laborator  
• sală repartizată de 
catedră

• Competen
-ţe cognitive: 
însuşirea 
cunoştinţelor 
teoretice 
privind 
metodele de 
diagnoză şi 
expertiză 
tehnice 
• Compet. 
funcţionale 
(laborator) : 
activitatea de 
laborator 
urmăreşte 
însuşirea 

• Evaluare de 
formare prin 
lucrări de 
laborator  

 
Nu se susţine examen 
parţial. 
Activitatea din timpul 
semestrului se 
încheie cu nota 
obţinută la lucrările 
de laborator. 
În nota finală, 
activitatea din timpul 
semestrului are o 
pondere de 33%. 

• Se respectă RODPI al 
UPT 
• Se confirmă rubricile 
(3) – (6) 
• Rezultatele se 
comunică public prin 
afişare şi sunt înregistrate 
la secretariatul facultăţii 
după rezolvarea 
contestaţiilor 



catedră 
 

deprinderilor 
de aplicare 
practică a 
metodelor 
privind 
diagnoza şi 
expertiza 
tehnică. 
 

2 II-D REZISTENŢA 
MATERIA-

LELOR 
Partea I 

 
(Prof. TRIPA) 

• examen scris 
• 2 examinatori interni 
• la examen 5 subiecte (2 
de teorie şi 3 probleme) 
• pentru nota 5 la 
EXAMEN: obţinerea mediei 
5 atât la teorie cât şi la 
probleme. Obligatoriu 
obţinerea notei 5 la cel puţin 
2 probleme.  
•  Promovarea unei părţi 
(teorie sau problemă) este 
recunoscută până la 
încheierea situaţiei pe anul 
respectiv 
• Obţinerea punctelor de 
credit este condiţionată de 
obţinerea notei 5 la 
activitatea din timpul 
semestrului (activitate 
laborator, 2 lucrări de 
control, activitate seminar, 
prezenţă curs şi seminar) 
• sală repartizată de 
decanat pentru examen 

• Competen
-ţe cognitive: 
însuşirea 
noţiunilor 
fundamentale 
teoretice 
pentru 
abordarea 
situaţiilor 
practice 
(probleme 
concrete) 
• Competen
ţe funcţionale: 
se urmăreşte 
dobândirea de 
deprinderi 
privind 
încercările de 
materiale şi 
determinarea 
experimentală 
a stării de 
tensiune şi 
deformaţie  

• Evaluare de 
formare prin 
lucrări de 
laborator, teme 
de casă 
• Evaluare de 
recapitulare prin 
lucrări de control 
la seminar 

Examen parţial 
constând dintr-un 
subiect teoretic şi o 
problemă cu pondere 
de 40% în nota finală 
la examen, note 
recunoscute pe 
parcursul întregului 
an şcolar. 
Activitatea din timpul 
semestrului se 
încheie cu o notă care 
reprezintă media 
notelor obţinute la 
lucrările de laborator, 
testele de control, 
prezenţă, răspunsuri 
la seminar. 
Ponderea activităţii 
din timpul 
semestrului este de 
33% din nota finală 
de obţinere a 
creditelor. 

•  

 



  #   Rubricile (1),…, (6) se completează de către titulari. 
# # Rubrica (7) se completează de către consiliile departamentelor. 
 
Anexa 1.2. Analize efectuate de Consiliul Facultăţii de ___________________________  

 în intervalul 1.10.2004-30.09.2005 asupra aspectelor: 
 
a) adecvanţa modalităţii de evaluare a rezultatelor învăţării la obiectivele programului de studiu, 
b) adecvanţa modalităţii de evaluare (de diagnosticare, de formare sau de recapitulare) la disciplină, fără a omite obiectivul 

măsurării corecte a gradului de însuşire a rezultatelor învăţării, 
c)  anunţarea, până la data 15 decembrie 2005, pe site-ul facultăţii, a criteriilor şi cerinţelor evaluării, 
d) înţelegerea de către evaluatori a rolului evaluării, a caracterului progresiv al acumulării de cunoştinţe şi competenţe; asigurarea 

condiţiilor ca evaluările să decurgă în siguranţă, 
e) numărul examinatorilor participanţi la evaluare cu motivarea situaţiilor limită, 
f) respectarea regulamentelor instituţiei cu privire la evaluarea rezultatelor procesului de predare – învăţare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.crt. Data analizei Tema analizei Concluzii 
 
 
 
 

   



 
 

Anexa 1.3. Analize efectuate de consiliile departamentelor/ catedrei ____________________________________ 
   în intervalul 1.10.2004-30.09.2005 asupra aspectelor: 

 
a) adecvanţa modalităţii de evaluare a rezultatelor învăţării la obiectivele programului de studiu, 
b) adecvanţa modalităţii de evaluare (de diagnosticare, de formare sau de recapitulare) la disciplină, fără a omite obiectivul 

măsurării corecte a gradului de însuşire a rezultatelor învăţării, 
c) anunţarea, până la data 15 decembrie 2005, pe site-ul facultăţii, a criteriilor şi cerinţelor evaluării, 
d) înţelegerea de către evaluatori a rolului evaluării, a caracterului progresiv al acumulării de cunoştinţe şi competenţe; asigurarea 

condiţiilor ca evaluările să decurgă în siguranţă, 
e) numărul examinatorilor participanţi la evaluare cu motivarea situaţiilor limită, 
f) respectarea regulamentelor instituţiei cu privire la evaluarea rezultatelor procesului de predare – învăţare. 

 
 

Nr.crt. Departamentul/Catedra Data analizei Tema analizei Concluzii 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 2.1.  Programul de studii _____________________________________________________an universitar 2005/2006 

         de la Facultatea _____________________________ 
 
 
 

Adecvanţa modalităţi de 
evaluare a rezultatelor 

învăţării 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Anul de 
studii 

 
 
 

Disciplina 

Modalitate de evaluare 

(scris/oral, 
examen/examinare 
distribuită/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) 

 
 
 

la obiectivele 
programului 

de studiu 

 
la disciplină 
considerând 

obiectivul 
măsurării 

gradului de 
însuşire a 

rezultatelor 
învăţării 

 
 
 

Asigurarea 
recunoaşterii 
acumulărilor 

progresive în cadrul 
disciplinei 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învatare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7)# # 
 
  #   Rubricile (1),…, (6) se completează de către titulari. 
# # Rubrica (7) se completează de către consiliile departamentelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 2.2.  Acţiuni şi analize pe care le va efectua  Consiliul Facultăţii __________________________________ 
   în intervalul 1.10.2005-30.09.2006 asupra aspectelor: 
 

a) adecvanţa modalităţii de evaluare a rezultatelor învăţării la obiectivele programului de studiu, 
b) adecvanţa modalităţii de evaluare (de diagnosticare, de formare sau de recapitulare) la disciplină, fără a omite obiectivul 

măsurării corecte a gradului de însuşire a rezultatelor învăţării, 
c) anunţarea, până la data 15 decembrie 2005, pe site-ul facultăţii, a criteriilor şi cerinţelor evaluării, 
d) înţelegerea de către evaluatori a rolului evaluării, a caracterului progresiv al acumulării de cunoştinţe şi competenţe; asigurarea 

condiţiilor ca evaluările să fie bine organizate şi să decurgă în siguranţă, 
e) numărul examinatorilor participanţi la evaluare cu motivarea situaţiilor limită, 
f) respectarea regulamentelor instituţiei cu privire la evaluarea rezultatelor procesului de predare – învăţare. 

 
 
 

Nr.crt Intervalul propus Tema Obiective urmărite Responsabilităţi 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 2.3 Acţiuni şi analize pe care le vor efectua consiliile departamentelor /catedrelor de la  

Facultatea de ___________________ în intervalul 1.10.2005- 30.09.2006 asupra aspectelor: 
 

a) adecvanţa modalităţii de evaluare a rezultatelor învăţării la obiectivele programului de studiu; 
b) adecvanţa modalităţilor de evaluare (de diagnosticare, de formare sau de recapitulare) la disciplină, fără a omite obiectivul măsurării corecte a  
gradului de însuşire a rezultatelor învăţării; 
c) formularea unor cerinţe de evaluare şi a unor criterii clare de notare şi anunţarea lor, până la data 15 decembrie 2005, pe site-ul facultăţii; 
d) înţelegerea de către evaluatori a rolului evaluării, a caracterului progresiv al acumulării de cunoştinţe şi competenţe; asigurarea condiţiilor ca 
examinările să fie bine organizate şi să decurgă în siguranţă; 
e) numărul examinatorilor  participanţi la evaluare cu motivarea situaţiilor limită; 
f) respectarea regulamentelor instituţiei cu privire la evaluarea rezultatelor procesului de predare –învăţare. 

 

Nr.crt. Departamentul/Catedra Intervalul propus Tema Obiective urmărite Responsabilităţi 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 


