
 
 
 
 
 
 

Anexa 1.1. Programul de studii ..................................................an universitar 2004/2005 
            de la Facultatea de MECANICA 
 

Adecvanţa modalităţii 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 
regulamentului 
UPT cu privire la 
evaluarea 
rezultatelor 
procesului de 
predare/învăţare 

0 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7** 

1 Master 
CAD 

Experimental 
and Numerical 
Stress Analysis  

• Examen scris, 
• 2 examinatori interni, 
• La examen 4 subiecte  
(2 de teorie si 1 aplicatie pe calculator)  
• nota 5 la examen pentru obţinerea mediei 

5 atat la teorie cat si la aplicatii 
• reţeaua de calculatoare a catedrei 

• Competenţe cognitive: însuşirea 
cunoştinţelor teoretice asupra  
metodelor de determinare a stării 
de tensiune 

• Competenţe funcţionale: 
activitatea de laborator 
urmareşte însuşirea deprinderilor 
de aplicare a metodelor 
experimentale şi numerice de 
determinare a stării de tensiune 

• Evaluare de formare prin 
lucrări de laborator şi o 
temă de casă  

 

Nu se susţine examen parţial 
 
Activitatea în timpul 
semestrului se încheie cu nota 
obţinută la lucrările de 
laborator şi tema de casă. 
În nota finală activitatea în 
timpul semestrului are o 
pondere de 33%.  

• Se respectă RPDPI al 
UPT 

• Se confirmă rubricile  
(3) – (6) 

• Rezultatele se comunică 
public prin afişare şi 
sunt înregistrate la 
secretariatul facultăţii 
după rezolvarea 
contestaţiilor 

 
* - coloanele (1), ... , (6) se completează de către titulari. 
** - coloana (7) se completează de către şeful de catedră. 

 
 
              Conf. Dr. Ing. Liviu MARŞAVINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 2.1. Programul de studii ..................................................an universitar 2005/2006 
            de la Facultatea de MECANICA 
 

Adecvanţa modalităţii 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 
regulamentului 
UPT cu privire la 
evaluarea 
rezultatelor 
procesului de 
predare/învăţare 

0 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7** 

1 Master 
CAD 

Experimental 
and Numerical 
Stress Analysis  

• Examen scris, 
• 2 examinatori interni, 
• La examen 4 subiecte  
(2 de teorie si 1 aplicatie pe calculator)  
• nota 5 la examen pentru obţinerea mediei 

5 atat la teorie cat si la aplicatii 
• reţeaua de calculatoare a catedrei 

• Competenţe cognitive: însuşirea 
cunoştinţelor teoretice asupra  
metodelor de determinare a stării 
de tensiune 

• Competenţe funcţionale: 
activitatea de laborator 
urmareşte însuşirea deprinderilor 
de aplicare a metodelor 
experimentale şi numerice de 
determinare a stării de tensiune 

• Evaluare de formare prin 
lucrări de laborator şi o 
temă de casă  

 

Nu se susţine examen parţial 
 
Activitatea în timpul 
semestrului se încheie cu nota 
obţinută la lucrările de 
laborator şi tema de casă. 
În nota finală activitatea în 
timpul semestrului are o 
pondere de 33%.  

• Se respectă RPDPI al 
UPT 

• Se confirmă rubricile  
(3) – (6) 

• Rezultatele se comunică 
public prin afişare şi 
sunt înregistrate la 
secretariatul facultăţii 
după rezolvarea 
contestaţiilor 

 
* - coloanele (1), ... , (6) se completează de către titulari. 
** - coloana (7) se completează de către şeful de catedră. 

 
 
              Conf. Dr. Ing. Liviu MARŞAVINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


