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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 III A Sisteme de 

ridicat si 
transfer masic 

s.l. Sava) 

• examen scris,   
• 2 examinatori interni  
• 5 subiecte, (teorie) 
• nota 5 la EXAMEN 
pentru obţinerea mediei 5  la 
teorie ; orice notă obţinută este 
recunoscută până la încheierea 
situaţiei şcolare; 
     Obţinerea punctelor de 
credit este condiţionată de 
promovarea laboratorului ; 
• 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 şi exploatarea 
maşinilor de ridicat. 

• Evaluare de 
formare prin lucrări de 
laborator; 
 

Pentru verificarea 
acumulărilor progresive se 
vor da  două teste grilă 
vizând materia predată la 
curs şi anumite cunoştinţe 
dobândite la laborator; 
Examenul parţial va consta 
din două  subiecte de teorie 
cu pondere de 40 % din nota 
finală de examen, note 
recunoscute pe tot parcursul 
anului; 
Activitatea din timpul 
semestrului se încheie cu 
nota obţinută la lucrările de 
laborator. 
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. 
 
 



 
 
 

 


