
Anexa 1.1. Programul de studii _REZISTENŢA MATERIALELOR LA ANUL II IT______________________an universitar 2004/2005 
        de la Facultatea _M.P.T.________________________ 

 
 

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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 II IT Rezist. 

Mat., 
SEM.3: 

2c + 2s + 
1L 

SEM.4: 
2c + 2s 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 5 subiecte (2 teorii şi 3 

aplicaţii simple); 
• obligatorii pentru 

promovarea cu orice 
notă 4 subiecte; 

• pentru nota 5 3 
subiecte sau subiecte 
speciale de notă 
minimă; 

• se recunosc toate 
notele parţiale oricând; 

• examenul parţial se 
recunoaşte ca o parte 
promovată a exam.final 

• mărirea notei se poate 
face în orice sesiune 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologică. 
Cunoaşterea formulelor 
de calcul de bază. 
Formarea dexterităţii de 
calcul. 
• Compet.funcţ.  

(laborator):  
În activitatea de 
laborator se realizează 
deprinderi pentru 
experiment şi activitatea 
aplicativă. 

• Examinare orală la 
seminar.  

• Lucrări de control 
cu pondere de 
examen parţial. 

• Posibilitatea 
refacerii lucrărilor. 

• Notare la curs la 
răspunsuri bune la 
chestionări orale. 

• Posibilitatea 
corectării notei pe 
parcurs (N.P.) 

 

• Rezultatele la 
verificările 
periodice se 
regăsesc în nota pe 
parcurs. 

• Examenul parţial 
înseamnă 40% din 
examenul final. 

• Fiecare rezultat 
obţinut la un 
moment dat se poate 
corecta în perioadele 
de evaluare. 

• Rezultatele la 
examen se 
analizează cu 
studenţii în ziua 
examenului. 

• Se respectă 
regulamentul 
profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Cele consemnate la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public şi 
se analizează cu 
studenţii. 

• Cataloagele de note 
ale fiecărei grupe se 
depun oficial la 
decanatul facultăţii. 

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



 
Anexa 2.1. Programul de studii _REZISTENŢA MATERIALELOR LA ANUL II IT______________________an universitar 2005/2006 

        de la Facultatea _M.P.T.________________________ 
 
 

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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 II IT Rezist. 

Mat., 
SEM.3: 

2c + 2s + 
1L 

SEM.4: 
2c + 2s 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 5 subiecte (2 teorii şi 3 

aplicaţii simple); 
• obligatorii pentru 

promovarea cu orice 
notă 4 subiecte; 

• pentru nota 5 3 
subiecte sau subiecte 
speciale de notă 
minimă; 

• se recunosc toate 
notele parţiale oricând; 

• examenul parţial se 
recunoaşte ca o parte 
promovată a exam.final 

• mărirea notei se poate 
face în orice sesiune 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologică. 
Cunoaşterea formulelor 
de calcul de bază. 
Formarea dexterităţii de 
calcul. 
• Compet.funcţ.  

(laborator):  
În activitatea de 
laborator se realizează 
deprinderi pentru 
experiment şi activitatea 
aplicativă. 

• Examinare orală la 
seminar.  

• Lucrări de control 
cu pondere de 
examen parţial. 

• Posibilitatea 
refacerii lucrărilor. 

• Notare la curs la 
răspunsuri bune la 
chestionări orale. 

• Posibilitatea 
corectării notei pe 
parcurs (N.P.) 

 

• Rezultatele la 
verificările 
periodice se 
regăsesc în nota pe 
parcurs. 

• Examenul parţial 
înseamnă 40% din 
examenul final. 

• Fiecare rezultat 
obţinut la un 
moment dat se poate 
corecta în perioadele 
de evaluare. 

• Rezultatele la 
examen se 
analizează cu 
studenţii în ziua 
examenului. 

• Se respectă 
regulamentul 
profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Cele consemnate la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public şi 
se analizează cu 
studenţii. 

• Cataloagele de note 
ale fiecărei grupe se 
depun oficial la 
decanatul facultăţii. 

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



Anexa 2.1. Programul de studii ANUL IIC – ING.INDUSTRIALĂ (II) ŞI ING.MATERIALELOR (SIM) 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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

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

Şi 
SIM 

Rezist. 
Mat., 

SEM.3: 
2c + 2s + 

1L 
 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 5 subiecte (2 teorii şi 3 

aplicaţii simple); 
• obligatorii pentru 

promovarea cu orice 
notă 4 subiecte; 

• pentru nota 5 3 
subiecte sau subiecte 
speciale de notă 
minimă; 

• se recunosc toate 
notele parţiale oricând; 

• examenul parţial se 
recunoaşte ca o parte 
promovată a exam.final 

• mărirea notei se poate 
face în orice sesiune 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologică. 
Cunoaşterea formulelor 
de calcul de bază. 
Formarea dexterităţii de 
calcul. 
• Compet.funcţională   
În activitatea de 
laborator se realizează 
deprinderi pentru 
experiment şi activitatea 
aplicativă. 

• Examinare orală la 
seminar.  

• Lucrări de control 
cu pondere de 
examen parţial. 

• Posibilitatea 
refacerii lucrărilor. 

• Notare la curs la 
răspunsuri bune la 
chestionări orale. 

• Posibilitatea 
corectării notei pe 
parcurs (N.P.) 

 

• Rezultatele la 
verificările 
periodice se 
regăsesc în nota pe 
parcurs. 

• Examenul parţial 
înseamnă 40% din 
examenul final. 

• Fiecare rezultat 
obţinut la un 
moment dat se poate 
corecta în perioadele 
de evaluare. 

• Rezultatele la 
examen se 
analizează cu 
studenţii în ziua 
examenului. 

• Se respectă 
regulamentul 
profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Cele consemnate la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public şi 
se analizează cu 
studenţii. 

• Cataloagele de note 
ale fiecărei grupe se 
depun oficial la 
decanatul facultăţii. 

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



 
Anexa 1.1. Programul de studii _REZISTENŢA MATERIALELEOR LA ANUL II ING.ECONOMICĂ_____an universitar 2004/2005 

        de la Facultatea _M.P.T.________________________ 
 
 

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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 II I.E Rezist. 

Mat., 
SEM.4: 
3c + 2s   

 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 6 subiecte (2 teorii şi 4 

probleme) din care 4 
obligatorii; 

• nota 5 se acordă şi cu 3 
subiecte ; 

• se recunosc notele la 
subiectele promovate 
oricând; 

• examenul parţial 
promovat se recunoaşte 
în nota de examen; 

• studenţii pot să-şi 
mărească nota  în orice 
sesiune de examen. 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologiei, 
a formulelor de bază si a 
dexterităţii de calcul.  
• Compet.funcţionale 
În activitatea de 
laborator se realizează 
deprinderi pentru 
experiment şi activitatea 
aplicativă. 

• 2 lucrări de control 
cu nivel de examen 
parţial şi posibilităţi 
de refacere a 
fiecărei lucrări.  

• Examinare orală la 
seminar şi notare 
pentru stabilirea 
notei pe parcurs.  

• Notare şi la orele de 
curs ca urmare unor 
chestionări orale.   

 

• Se recunosc 
rezultatele la 
verificările 
periodice în nota pe 
parcurs.  

• Examenul parţial 
promovat  înseamnă 
recunoaşterea lui în 
examenul final.  

• Rezultatele la 
verificările parţiale 
se comunică şi se 
analizează cu 
posibilitatea 
refacerii lor.  

• Rezultatele la 
examen se 
analizează cu 
studenţii în ziua 
examenului. 

• Se respectă 
Regulamentul 
Profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Rubricile 3-6 sunt 
reale şi se confirmă. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public, se 
analizează cu 
studenţii.  

• Rezultatele din 
cataloagele de note 
ale grupelor se 
depun oficial la 
decanatul facultăţii. 

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



 
Anexa 2.1. Programul de studii _REZISTENŢA MATERIALELEOR LA ANUL II ING.ECONOMICĂ_____an universitar 2005/2006 

        de la Facultatea _M.P.T.________________________ 
 
 

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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 II I.E Rezist. 

Mat., 
SEM.4: 

2,5c + 2,5s   
 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 6 subiecte (2 teorii şi 4 

probleme) din care 4 
obligatorii; 

• nota 5 se acordă şi cu 3 
subiecte ; 

• se recunosc notele la 
subiectele promovate 
oricând; 

• examenul parţial 
promovat se recunoaşte 
în nota de examen; 

• studenţii pot să-şi 
mărească nota  în orice 
sesiune de examen. 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologiei, 
a formulelor de bază si a 
dexterităţii de calcul.  
• Compet.funcţionale 
În activitatea de 
laborator se realizează 
deprinderi pentru 
experiment şi activitatea 
aplicativă. 

• 2 lucrări de control 
cu nivel de examen 
parţial şi posibilităţi 
de refacere a 
fiecărei lucrări.  

• Examinare orală la 
seminar şi notare 
pentru stabilirea 
notei pe parcurs.  

• Notare şi la orele de 
curs ca urmare unor 
chestionări orale.   

 

• Se recunosc 
rezultatele la 
verificările 
periodice în nota pe 
parcurs.  

• Examenul parţial 
promovat  înseamnă 
recunoaşterea lui în 
examenul final.  

• Rezultatele la 
verificările parţiale 
se comunică şi se 
analizează cu 
posibilitatea 
refacerii lor.  

• Rezultatele la 
examen se 
analizează cu 
studenţii în ziua 
examenului. 

• Se respectă 
Regulamentul 
Profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Rubricile 3-6 sunt 
reale şi se confirmă. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public, se 
analizează cu 
studenţii.  

• Rezultatele din 
cataloagele de note 
ale grupelor se 
depun oficial la 
decanatul facultăţii. 

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



 
Anexa 1.1. Programul de studii CAROSERII ŞI STRUCTURI PORTANTE (C.S.P.) LA ANUL V AUTOVEHICULE RUTIERE (A.R.)-
___________________________________________________________________________________________an universitar 2004/2005 

     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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 V A.R C.S.P, 

SEM.9: 
3c + 1L   

 

• Verificare pe parcurs 
(colocviu);   

• Lucrare scrisă pe bază 
de întrebări;  

• 2 examinatori interni; 
• lucrarea se poate 

reface;  
• Subiecte de teorie si 

calcul;   
• Notele obţinute se 

recunosc oricând ; 
• Nu e cazul de nota 5 la 

anul V AR. 
• Mărirea notei se poate 

face în orice perioadă 
de evaluare. 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologiei. 
Cunoaşterea 
ansamblului şi 
subansamblelor 
caroseriilor. Soluţii noi 
eficiente. Metode de 
calcul.   
• Compet.funcţionale 
În activitatea de 
laborator se creează 
premisiile calculului 
performant cu folosirea 
metodelor moderne.  

• Notare pe parcurs la 
curs;   

• Frecvenţa contează 
ca bonificaţie la 
nota finală;   

• Nota la laborator 
constituie nota pe 
parcurs (N.R.)   

 

• Notele din timpul 
semenstrului şi 
frecvenţa constituie 
acumulări 
progresive care se 
analizează periodic.  

• Rezultatele obţinute 
la un moment dat se 
pot corecta.   

• Notele la examen se 
analizează imediat 
în prezenţa  
studenţilor  

• Se respectă 
Regulamentul 
Profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Consemnările de la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public, se 
analizează .  

• Cataloagele de note 
se depun oficial la 
decanatul facultăţii 
pentru introducere 
în foaia matricolă. 

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



 
 
Anexa 2.1. Programul de studii CAROSERII ŞI STRUCTURI PORTANTE (C.S.P.) LA ANUL V AUTOVEHICULE RUTIERE (A.R.)-
___________________________________________________________________________________________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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 V A.R C.S.P, 

SEM.9: 
2c + 1L   

 

• Verificare pe parcurs 
(colocviu);   

• Lucrare scrisă pe bază 
de întrebări;  

• 2 examinatori interni; 
• lucrarea se poate 

reface;  
• Subiecte de teorie si 

calcul;   
• Notele obţinute se 

recunosc oricând ; 
• Nu e cazul de nota 5 la 

anul V AR; 
• Mărirea notei se poate 

face în orice perioadă 
de evaluare. 

 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologiei. 
Cunoaşterea 
ansamblului şi 
subansamblelor 
caroseriilor. Soluţii noi 
eficiente. Metode de 
calcul.   
• Compet.funcţionale 
În activitatea de 
laborator se creează 
premisiile calculului 
performant cu folosirea 
metodelor moderne.  

• Notare pe parcurs la 
curs;   

• Frecvenţa contează 
ca bonificaţie la 
nota finală;   

• Nota la laborator 
constituie nota pe 
parcurs (N.R.)   

 

• Notele din timpul 
semenstrului şi 
frecvenţa constituie 
acumulări 
progresive care se 
analizează periodic.  

• Rezultatele obţinute 
la un moment dat se 
pot corecta.   

• Notele la examen se 
analizează imediat 
în prezenţa  
studenţilor  

• Se respectă 
Regulamentul 
Profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Consemnările de la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele la 
examene se 
comunică public, se 
analizează .  

• Cataloagele de note 
se depun oficial la 
decanatul facultăţii 
pentru introducere 
în foaia matricolă. 

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



Anexa 1.1. Programul de studii _MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA MĂRFURILOR (M.I.M.M.) Anul IV 
ING.TRANSPORTURILOR _____________________________________________________________an universitar 2004/2005 

        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 

 
 
 

Respectarea 
regulamentelor UPT cu 

privire la evaluarea 
rezultatelor procesului 

de predare/învăţare 

(0) (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # # 
1 IV I.T M.I.M.M., 

SEM.8: 
3c + 2L   

 

• examen scris,   
• 2-3 examinatori interni  
• 6 subiecte; 
• pentru promovare 

obligatoriu 5 subiecte; 
• examenul parţial cu 3 

subiecte; 
• pentru nota 5 , 3 

subiecte din 6; 
• se recunosc toate 

notele obţinute 
oricând; 

• mărirea notei se poate 
face în orice sesiune; 

• în anul univ.examenul 
se poate susţine de 3 
ori (min.);  

• se consemnează 
săptămânal activitatea 
desfăşurată la proiect. 

• Compet. cognitive:  
Însuşirea terminologiei. 
Cunoaşterea relaţiilor de 
calcul. Formarea 
discernământului pentru 
analiza soluţiilor 
posibile la proiect. 
Abilităţi de calcul şi 
proiectare.  
• Compet.funcţionale 
La proiect se analizează 
şi se aleg soluţiile 
potrivite. Reprezentările 
în desene de ansamblu 
sau de execuţie (detaliu) 
contribuie la dezvoltarea 
abilităţilor inginereşti. 

• Verificări periodice 
pentru stabilirea 
notei pe parcurs.  

• Lucrări de verificare 
în etape prestabilite.  

• Posibilitatea 
refacerii lucrărilor.  

• Notarea activităţii 
depuse la proiect 
(periodic).  

• Se ţine seama de 
activitatea ritmică 
(în conformitate cu 
graficul la proiect). 

 

• Consemnările 
periodice se 
contabilizează în 
nota finală. 

• Fiecare rezultat 
obţinut la un 
moment dat se poate 
corecta în perioadele 
de evaluări. 

• Rezultatele obţinute 
se analizează în 
prezenţa studenţilor. 

• Se ţine seama de 
frecvenţa în scopul 
acordării 
bonificaţiilor la nota 
finală. 

• Eventualele greşeli 
în elaborarea 
proiectului se 
corectează şi se 
reconsideră nota. 

 

• Se respectă 
Regulamentul 
Profesional 
(RODPI) al UPT. 

• Consemnările de la 
rubricile 3-6 sunt 
reale. 

• Rezultatele  
examenului şi 
verificărilor parţiale 
se analizează 
imediat cu studenţii.   

• Catalogul de note 
lor se depune oficial 
la decanatul 
facultăţii pentru 
consemnare în foaia 
matricolă parţială a 
studentului. 

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


