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Modalităăi ăi criterii de evaluare  asigurarea recunoaăterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  

 

Misiuni ale programului de studiiMisiuni ale programului de studiiMisiuni ale programului de studiiMisiuni ale programului de studii    

Misiunea didactica  

Programul de master interdisciplinar Comunicare� relaţii publice ţi media digitalţoferţ cunoţtinţe avansate în 

domeniul ţtiinţe ale comunicţrii� prin abordarea asociativţ a specializţrilor Comunicare ţi relaţii publice� pe de 

o parte� ţi Inginerie electronicţ ţi telecomunicaţii� pe de altţ parte� Pregţtirea aprofundatţ� de naturţ 

interdisciplinarţ� propusţ prin acest ciclu masteral� este în mţsurţ nu doar sţ consolideze setul de competenţe 

ţi abilitţţi dobândite prin raportare la fiecare specializare în parte� ci mai ales sţ formeze ţi sţ dezvolte 

competenţe complementare ţi de cercetare ţtiinţificţ� favorizând perspectiva unei integrţri eficiente pe piaţa 

muncii� Programul constituie un cadru unitar de formare interdisciplinarţ de specialiţti în vederea furnizţrii de 

soluţii integrate de optimizare a comunicţrii în planul activitţţii profesionale� 

Misiunea de cercetare  Programul de master îţi propune sţ asigure formarea unor specialiţti pentru cercetare în domeniul comunicţrii� 
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prin „nota pentru prestaăia pe 

parcurs”� 

Criterii de evaluare 

�criteriile de notare  condiăia de acordare a notei 1� 

�� I 
Sisteme electronice 

pentru media digitală 

• Examen� test tip grilţ 

• Ponderea în nota finalţ este !"# activitate teoreticţ$ %"# activitate pe 

parcurs &proiect' 

• Nota ) se acordţ pentru obținerea punctajului minim la evaluarea 

scrisţţi proba practicţ 

 

• Verificarea activităţii 

desfăşurate la curs și 

laborator care urmăreşte 

materia predată &note 

recunoscute până la 

absolvirea promoţiei' 

,� I 
Integrarea electronicţ 

a serviciilor 

• Examen� , examinatori� test tip grilţ 

• Ponderea în nota finalţ este !"# activitate teoreticţ$ %"# activitate pe 

parcurs &probţ practicţ' 

• Nota la activitatea pe parcurs se obţine în urma evaluţrii cu ajutorul 

calculatorului - probţ practicţ$ se urmţreţte aplicarea cunoţtinţelor de 

utilizare . configurare a unui sistem de management a conţinutului$ se 

realizeazţ aplicaţii de realitate augmentatţ   

• Nota ) se acordţ pentru obținerea punctajului minim la evaluarea 

scrisţ ţi la activitţţilepractice 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs și 

laborator care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

/� I 
Limba străină pentru 

RP &engleză' 

• Evaluare distribuitţ�, examinatori�test scris ţi oral2 evaluareava consta 

din susținerea unui test scris cu întrebţri deschise ţi din simularea unei 

situaţii de comunicare oralţ�  

• Nota finalţ reprezintţ media notei obţinute la activitatea pe parcurs 

&)"#' ţi a notelor obţinute la probele de evaluare scrisţ ţi oralţ &)" 

#'� 

• Nota ) se acordţ pentru rezolvarea a )"# din subiecte ţi promovarea 

activitţţii pe parcurs 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 



Nr& 
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!� I 

Disciplinţ opţionalţ 

Relaţii publice� 

Principii ţi practici 

• Examen scris� se urmţreţte demonstrarea cunoţtințelor teoretice i ş
practice� integrate în r spunsuri la întreb ri i solu ionarea creativ  a ă ă ş ă ă
problemelor ridicate$ nota la examen reprezint  5"# din nota final    ă ă  

• Prezen  activ  la seminarii i prezentare de portofoliu de lucr ri$ ă ă ă ş ă
sus inerea ritmic  de pră ă ezent ri i realizarea pieselor cerute în ă ş
portofoliul de lucr ri &analiz  SWOT� model de specialist în RP� plan de ă ă
comunicare� instrumente de evaluare' 

• Nota pe activitatea pe parcurs reprezint  /"# din nota finală ă 
• Verificarea activităţii 

desfăşurate la curs și a 

proiectelor care urmăresc 

materia predată &note 

recunoscute până la 

absolvirea promoţiei' 

)� I Media digitalţ 

• Evaluare scrisţ tip grilţ� criterii fundamentale2 cunoaţterea noţiunilor ţi 

conceptelor fundamentale$ pondere2 !"# din notţ 

• Evaluare cu ajutorul calculatorului : probe practice : modalitţţi de 

editare ţi integrare în practicţ a elementelor mediei digitale$ realizarea 

unei aplicaţii web$ pondere2 %"# din notţ 

• Verificarea activităţii 

desfăşurate la curs și a 

proiectelor care urmăresc 

materia predată &note 

recunoscute până la 

absolvirea promoţiei' 

%� I 
Principii ţi strategii 

discursive 

• Examen� , examinatori� examen scris cu mai multe subiecte 

• Nota finalţ o reprezintţ )"# nota la examen ţi )"# nota la activitatea 

pe parcurs 

• Nota ) se acordţ pentru rezolvarea a )"# din subiecte ţi promovarea 

activitţţii pe parcurs &prezenț  activ  la seminare ă ă și prezentare de 

portofoliu de lucr riă ' 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

5� I 
Limba strţinţ pentru 

media digitalţ &englezţ' 

• Evaluare distribuitţ� scrisţ� se urmţreţte corectitudinea ţi 

completitudinea cunoţtinţelor 

• Nota examenului reprezintţ ½ din nota finalţ$ ½ din nota finalţ este 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

laborator care urmţreţte 
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�criteriile de notare  condiăia de acordare a notei 1� 

reprezentatţ  de nota pe activitatea pe parcursul semestrului 

• Nota la activitate se stabileţte din intervenţii la seminar� lucrţri  

practice realizate� test scris� prezentare portofoliu� expunere  

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

=� I 

Disciplinţ opţionalţ 

Metode avansate de 

cercetare în relaţiile 

publice 

• Evaluare distribuitţ� scris� , examinatori$ cunoţtinţe din aria cursului 

predat$ pondere din nota finalţ2 )"# 

• Prezenţa cumulatţ la activitţţile de seminar &pondere �" #' ţi 

realizarea ţi prezentarea unui portofoliu cu principalele metode 

prezentate la curs ţi seminar pondere &!"#'$activitţţi practice total2 

)"# din nota finalţ 

• Verificarea activităţii 

desfăşurate la curs și 

seminar care urmăreşte 

materia predată &note 

recunoscute până la 

absolvirea promoţiei' 

>� II 

 
Tehnologii de 

telecomunicaţii 

• Examen scris prin care se evalueazţ cunoţtinţele din aria cursului 

Tehnologii de Telecomunicaţii  

• Ponderea notei de la examenul scris în nota finalţ este )"#$ ,)# nota 

de la examenul oral &proiect'� ,)# nota obţinutţ pentru activitate pe 

parcurs  

• Nota ) la examinarea scrisa se acorda pentru raspunsuri corecte la 

)"# din subiecte� Nota ) la examinarile orale aplicate activitatilor 

aplicative inseamna realizarea in proportie de )"# a sarcinilor aferente 

laboratorului si proiectului 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

�"� II 

 

 

Tehnologii Web 

• Examen� , examinatori� evaluare scrisţ tip grilţ 

• Nota finalţ conţine !"# examenulţi %"# activitatea peparcurs  

• Nota la activitate este datţ de realizarea a , proiecte ţi evaluarea lor 

în urma susţinerii în în faţa colegilor 

• Nota ) se acordţ pentru obținerea punctajului minim la evaluarea 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 
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scrisţ ţi susținerea proiectelor absolvirea promoţiei' 

��� II 

 

 

Publicitate în media 

digitalţ 

• Examen scris� , examinatori� cu / subiecte� , teorectice ţi unul 

aplicativ $ se urmţreţte demonstrarea cunoţtinţelor teoretice ţi 

practice în domeniul publicitţţii online   

• Competenţele ţi deprinderile formate în timpul activitţţilor de laborator 

sunt evaluate în cadrul examenului scris printr:un exerciţiu aplicativ� 

Participarea studentului la activitţţile de laborator este de asemenea 

evaluatţ�  

• Nota finalţ conţine în proporţie de %%# examen ţi //# activitatea pe 

parcurs 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

�,� II 

 

Metodologia 

proiectţrii ţi cercetţrii 

• Evaluare distribuitţ� , examinatori�evaluare scrisţ de tip grilţ care sţ 

ateste cunoaţterea noţiunilor ţi conceptelor fundamentale 

• Nota la activitate se stabileţte în urma realizţrii a douţ proiecte2 

elaborarea unei propuneri de proiect și scrierea unei lucr ri ă științifice$ 
proiectele sunt sus inute în fa a colegiloră ă  

• Nota final  con ine înpropor ie de !"# nota de la examen i %"# notaă ă ă ş  

ob inut  pentru activitate pe parcurs &realizarea a dou  proiecte'ă ă ă  

• Nota ) se acord  pentru obă ținerea punctajului minim la evaluarea scris  ă
și susținerea proiectelor 

• Verificarea activitţţii 

desfţţurate la curs si 

seminar care urmţreţte 

materia predatţ &note 

recunoscute pânţ la 

absolvirea promoţiei' 

�/� II 

 

Activitţţi de 

cercetare 

• Evaluaredistribuitţ$ prezentareoralţ a cercetţriiîncadruluneisesiuni de 

comunicţriţtiinţifice 

• Calificativacordat de membriicomisiei de jurizare 

• Activitţţi de cercetare2 5 

sţptţmâni x �! 

ore.sţptţmânţ 

�!� II  • Examen oral 
• Elaborarea lucrţrii de 
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�criteriile de notare  condiăia de acordare a notei 1� 

Elaborare lucrare de 

disertaţie 

• Examinatori interni  

• Elaborarea lucrţrii de disertaţie cf� Metodologiei 

• Nota finalţ este decisţ de comisie� cumulând nota propusţ de 

coordonator ţi nota acordatţ de comisie pentru modalitatea de 

prezentare . susţinere 

disertaţie 5 sţptţmâni x �! 

ore.sţptţmânţ 

 

 

 

 

 

 


