
 
 
Anexa 2.1.  Programul de studii _____________________________________________an universitar 2004/2005 

         de la Facultatea _____Mecanica___ 
 

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, 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 VI  

Mast. 
EDE
TIM 

Metoda 
Numerice de 

Analiza 
Tensiunilor şi 
deformaţiilor 

 

• Examen   
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte teoretice şi o 
aplicaţie. 
• nota 5 la Examen se 
acordă  pe baza mediei 
aritmetice la cele trei subiecte, 
cu condiţia ca la fiecare dintre 
subiecte notele să  fie de 
trecere (mai mari sau egale cu 
nota 5).  
• Notarea activităţii pe 
parcurs se face pe baza 
activităţii la laborator si 
proiect si a prezentei la 
activităţile didactice. 
     Obţinerea celor 3 puncte de 
credit este condiţionată de 
acordarea notei finale 5.  
In stabilirea notei finale se ţine 
cont de nota la examen cu o 
pondere de 2/3 şi nota pentru 
activitatea pe  parcurs în 
pondere de 1/3.  
• Examenul se ţine în sala 
repartizată de decanat. 

• Compet. cognitive: 
studentul trebuie să-şi 
însuşească noţiunile 
fundamentale, 
algoritmul de lucru in 
analiza cu elemente 
finite, precum şi 
problematica disciplinei  
• Compet. 
funcţionale (laborator): 
activităţile practice 
urmăresc dobândirea de 
cunoştinţe în utilizarea 
metodei elementelor 
finite necesare  
rezolvării problemelor 
inginereşti, etc. 

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator , acordarea 
pentru fiecare lucrare 
de laborator a notelor 
de la 1 la 10, în funcţie 
modul cum reuşesc să 
conducă problemele 
tutorial, şi problemelor 
noi concepute pe baza 
exemplelor efectuate 
anterior.  
• Evaluare prin 
formare prin elaborarea 
unui proiect de analiza 
numerica a unei 
structuri de rezistenta 
cu parcurgerea tuturor 
etapelor specifice  in 
elaborarea unui de 
model de clacul.  
• Evaluare de 
recapitulare: în timpul 
ultimilor două 
laboratoare , prin 
răspunsuri orale la 

Nu se susţine examen 
parţial. 
Activitatea din timpul 
semestrului se încheie ca 
medie aritmetica între nota 
obţinută la lucrările de 
laborator şi nota de la 
susţinerea proiectului. 
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 



Rezultatele se comunică în 
aceeaşi zi în aceeaşi sală în 
care a avut loc examinarea. 

 

întrebări scurte legate 
de tipurile de probleme 
efectuate.  
 

 
  #   Rubricile (1),…, (6) se completează de către titulari. 
# # Rubrica (7) se completează de către consiliile departamentelor. 

 
 
 

 
 
Anexa 2.1.  Programul de studii _____________________________________________an universitar 2005/2006 

         de la Facultatea _____Mecanica___ 
 

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, 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 VI  

Mast. 
EDE
TIM 

Metoda 
Numerice de 

Analiza 
Tensiunilor şi 
deformaţiilor 

 

• Examen   
• 2 examinatori interni  
• 2 subiecte teoretice şi o 
aplicaţie. 
• nota 5 la Examen se 
acordă  pe baza mediei 
aritmetice la cele trei subiecte, 
cu condiţia ca la fiecare dintre 
subiecte notele să  fie de 
trecere (mai mari sau egale cu 
nota 5).  
• Notarea activităţii pe 
parcurs se face pe baza 
activităţii la laborator si 
proiect si a prezentei la 

• Compet. cognitive: 
studentul trebuie să-şi 
însuşească noţiunile 
fundamentale, 
algoritmul de lucru in 
analiza cu elemente 
finite, precum şi 
problematica disciplinei  
• Compet. 
funcţionale (laborator): 
activităţile practice 
urmăresc dobândirea de 
cunoştinţe în utilizarea 
metodei elementelor 
finite necesare  

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator , acordarea 
pentru fiecare lucrare 
de laborator a notelor 
de la 1 la 10, în funcţie 
modul cum reuşesc să 
conducă problemele 
tutorial, şi problemelor 
noi concepute pe baza 
exemplelor efectuate 
anterior.  
• Evaluare prin 
formare prin elaborarea 
unui proiect de analiza 

Nu se susţine examen 
parţial. 
Activitatea din timpul 
semestrului se încheie ca 
medie aritmetica între nota 
obţinută la lucrările de 
laborator şi nota de la 
susţinerea proiectului. 
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 



activităţile didactice. 
     Obţinerea celor 3 puncte de 
credit este condiţionată de 
acordarea notei finale 5.  
In stabilirea notei finale se ţine 
cont de nota la examen cu o 
pondere de 2/3 şi nota pentru 
activitatea pe  parcurs în 
pondere de 1/3.  
• Examenul se ţine în sala 
repartizată de decanat. 
Rezultatele se comunică în 
aceeaşi zi în aceeaşi sală în 
care a avut loc examinarea. 

 

rezolvării problemelor 
inginereşti, etc. 

numerica a unei 
structuri de rezistenta 
cu parcurgerea tuturor 
etapelor specifice  in 
elaborarea unui de 
model de clacul.  
• Evaluare de 
recapitulare: în timpul 
ultimilor două 
laboratoare , prin 
răspunsuri orale la 
întrebări scurte legate 
de tipurile de probleme 
efectuate.  
 

 
  #   Rubricile (1),…, (6) se completează de către titulari. 
# # Rubrica (7) se completează de către consiliile departamentelor. 

 
 

 


