
Anexa 1.1. Programul de studii _____________________________________________________an universitar 2004/2005 
        de la Facultatea _MECANICĂ________________________ 

 
 

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 II D Rezistenţa 

Materialelor, 
partea a-II-a 
(HLUŞCU) 

• examen scris,   
• 2 examinatori interni  
• 5 subiecte, din care 2 din 
teoria predată la curs şi 3 
exemple de calcul; 
• nota 5 la EXAMEN 
pentru obţinerea mediei 5 atât 
la teorie cât şi la cele 3 
probleme; orice notă obţinută 
este recunoscută până la 
încheierea situaţiei şcolare; 
     Obţinerea celor 8 puncte de 
credit este condiţionată de 
promovarea laboratorului şi de 
obţinerea mediei 5 la cele 3 
teme de casa şi la testul de 
verificare de la seminar;  
• sală repartizată de decanat 

 

• Compet. cognitive: 
studentul trebuie să-şi 
însuşească noţiunile 
fundamentale şi 
problematica disciplinei  
• Compet. 
funcţionale (laborator): 
activităţile practice 
urmăresc dobândirea de 
deprinderi pentru 
calculul de rezistenţă, 
schematizarea 
problemelor reale, etc. 

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator , 3 teme de 
casă ce urmează a fi 
susţinute la predare şi 
un test, în regim de 
examen scris, anunţat 
din timp şi susţinut în 
timpul orelor de 
seminar; 
• Evaluare de 
recapitulare: în timpul 
ultimilor două 
seminarii, prin 
răspunsuri orale la 
întrebări scurte legate 
de problemele de 
examen. 
 

Examen parţial constând din 
un subiect teorie şi o 
problemă, cu pondere de 40 
% din nota finală de 
examen, note recunoscute 
pe tot parcursul anului; 
Activitatea pe parcurs se 
încheie ca fiind o medie a 5 
note distincte date pentru: 
efectuarea lucrărilor de 
laborator, susţinerea a 3 
teme de casă şi nota de la 
testul scris, (media este 
recunoscută până la 
absolvire). 
Ponderea activităţii pe 
parcurs este de 33% din 
nota finală  

• 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 

 
  #   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 

 
 
 

Respectarea regulamentelor 
UPT cu privire la evaluarea 
rezultatelor procesului de 

predare/învatare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7)# # 
1 II D Rezistenţa 

Materialelor, 
partea a-II-a 
(HLUŞCU) 

• examen scris,   
• 2 examinatori interni  
• 5 subiecte, din care 2 din 
teoria predată la curs şi 3 
exemple de calcul; 
• nota 5 la EXAMEN 
pentru obţinerea notei 5 la 
toate subiectele; orice notă 
obţinută este recunoscută până 
la încheierea situaţiei şcolare; 
     Obţinerea celor 8 puncte de 
credit este condiţionată de 
promovarea laboratorului şi de 
obţinerea mediei 5 la cele 3 
teme de casa şi la testul de 
verificare de la seminar;  
• sală repartizată de decanat 

 

• Compet. cognitive: 
studentul trebuie să-şi 
însuşească noţiunile 
fundamentale şi 
problematica disciplinei  
• Compet. 
funcţionale (laborator): 
activităţile practice 
urmăresc dobândirea de 
deprinderi pentru: 
încercări de materiale, 
determinarea 
experimentală a stării 
de tensiune şi 
deformaţie, calculul de 
rezistenţă, 
schematizarea 
problemelor reale,etc. 

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator , 3 teme de 
casă ce urmează a fi 
susţinute la predare şi 
un test, în regim de 
examen scris, anunţat 
din timp şi susţinut în 
timpul orelor de 
seminar; 
• Evaluare de 
recapitulare: în timpul 
ultimilor două 
seminarii, prin 
răspunsuri orale la 
întrebări scurte legate 
de problemele de 
examen. 
 
 

Examen parţial constând din 
un subiect teorie şi o 
problemă, cu pondere de 40 
% din nota finală de 
examen, note recunoscute 
pe tot parcursul anului; 
Activitatea pe parcurs s-a 
încheiat ca fiind o medie a 5 
note distincte date pentru: 
efectuarea lucrărilor de 
laborator, susţinerea a 3 
teme de casă şi nota de la 
testul scris, (media este 
recunoscută până la 
absolvire). 
Ponderea activităţii pe 
parcurs este de 33% din 
nota finală  

• 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 

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

 
 
 

 


