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

 
 

Adecvanţa modalităţi de evaluare a rezultatelor învăţării  
 

Nr 
crt 

 
 

An 
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 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # 
1 II A Rezistenţa 

Materialelor, 
partea I-a şi 
partea II-a 

 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 5 subiecte, din care 2 
din teoria predată la curs şi 
3 aplicaţii; 
• nota 5 la EXAMEN se 
acordă pe baza unei 
evaluări unice vizând 
întreaga materie; 
• nota finală se 
calculează cu formula 
stabilită de UPT cu condiţia 
de promovare a 
laboratorului şi a temelor de 
casă; 
• examenul şi răspunsul 
se dau în sala fixată de 
decanat în aceeaşi zi       

 

• Compet. cognitive:  
Elementele teoretice sunt astfel 
expuse încât studenţii le pot 
aplica direct pentru rezolvarea 
unor probleme concrete  
• Compet.funcţ.  (laborator): 
pentru prima dată studenţii capătă 
deprinderi de a lucra individual 
familiarizându-se cu condiţiile de 
abordare specifice unor domenii 
de activitate din ingineria 
mecanică. 
• Comp.personale: se insistă 
asupra capacităţii de a lua o serie 
de decizii în ce priveşte alegerea 
unor soluţii optime (forma 
raţională, consum minim de 
material, preţuri minime, 
materiale folosite etc.) 

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator şi 1 lucrare de 
casă care se susţine la 
predare şi două teste 
anunţate susţinute în 
timpul orelor de 
seminar.  
• Evaluare prin note 
la seminar în funcţie de 
răspunsurile date şi prin 
modul în care se 
integrează direct în 
rezolvarea şi alegerea 
soluţiilor la problemele 
propuse. 
 

• Examen parţial constând 
din un subiect teoretic şi 
două aplicaţii cu o pondere 
de 50% din note la examen 
(nota este recunoscută până 
la absolvirea promoţiei). 

• Lucrările de casă se dau 
după ce capitolele care 
trebuie tratate au fost 
prezentate la curs şi 
seminar fapt ce permite o 
verificare a acumulărilor 
progresive cu referire 
directă la aplicaţiile date 
apoi la examen. 

 
  #   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 _____________________________ 

 
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 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # 
1 II A Rezistenţa 

Materialelor, 
partea I-a şi 
partea II-a 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 5 subiecte, din care 2 
din teoria predată la curs şi 
3 aplicaţii; 
• nota 5 la EXAMEN se 
acordă pe baza unei 
evaluări unice vizând 
întreaga materie; 
• nota finală se 
calculează cu formula 
stabilită de UPT cu condiţia 
de promovare a 
laboratorului şi a temelor de 
casă; 
• examenul şi răspunsul 
se dau în sala fixată de 
decanat în aceeaşi zi       

 

• Compet. cognitive:  
Elementele teoretice sunt astfel 
expuse încât studenţii le pot 
aplica direct pentru rezolvarea 
unor probleme concrete  
• Compet.funcţ.  (laborator): 
pentru prima dată studenţii 
capătă deprinderi de a lucra 
individual familiarizându-se cu 
condiţiile de abordare specifice 
unor domenii de activitate din 
ingineria mecanică. 
• Comp.personale: se insistă 
asupra capacităţii de a lua o 
serie de decizii în ce priveşte 
alegerea unor soluţii optime 
(forma raţională, consum 
minim de material, preţuri 
minime, materiale folosite etc.) 

• Evaluare de 
formare prin 
lucrări de 
laborator şi 1 
lucrare de casă 
care se susţine la 
predare şi două 
teste anunţate 
susţinute în 
timpul orelor de 
seminar.  
Evaluare prin 
note la seminar în 
funcţie de 
răspunsurile date 
şi prin modul în 
care se integrează 
direct în 
rezolvarea şi 
alegerea soluţiilor 
la problemele 
propuse. 

• Examen parţial constând din 
un subiect teoretic şi două 
aplicaţii cu o pondere de 50% 
din note la examen (nota este 
recunoscută până la 
absolvirea promoţiei). 

• Lucrările de casă se dau după 
ce capitolele care trebuie 
tratate au fost prezentate la 
curs şi seminar fapt ce 
permite o verificare a 
acumulărilor progresive cu 
referire directă la aplicaţiile 
date apoi la examen. 

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



 
 
 

 


