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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre disciplină
1.1 Denumirea disciplinei
1.2 Coordonator program de studii
1.3 Titularul activităţilor de seminar
1.4 Titularul activităţilor de laborator
1.5 Anul de
IV
1.6 Semestrul
studiu

EXAMEN DIPLOMĂ (IMNP-4265)
Conf.univ.dr.ing. NISTOR FILIP

2

1.7 Tipul de evaluare E

1.8 Regimul
disciplinei

DODS

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
2.1 Număr de ore pe
săptămână
2.4 Total ore din planul
de învăţământ

-

din care: 2.2 curs

-

2.3 seminar

-

din care: 2.5 curs

-

2.6 activităţi practice

300

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Documentare, elaborare și editare proiect diplomă
Tutoriat, consultaţii
Alte activităţi: Pregătire evaluare finală - prezentare ppt
2.7 Total ore pe semestru
2.8 Numărul de credite

ore
160
60

3.1 de curriculum
3.2 de competenţe
4.1 de desfăşurare a
cursului
4.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

32
6
40
300
10

3. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Nu este cazul
Nu este cazul
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5. Competenţe specifice acumulate

5.1 Competenţe
profesionale

C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini
specifice ingineriei şi managementului, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele
fundamentale şi inginereşti.
C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi
manageriale.
C3. Proiectarea şi conducerea proceselor şi sistemelor tehnico-economice din

5.2 Competenţe
transversale

domeniul naval şi portuar.
C4. Soluţionarea problemelor tehnico-economice din domeniul naval şi
portuar.
C5. Promovarea, dezvoltarea şi conducerea, în mod eficient şi profitabil, a
afacerilor mici şi mijlocii în industria navală - transporturi navale, operare şi
administrare portuară, expediţii şi servicii conexe.
C6. Administrarea patrimoniului şi gestionarea optimă a resurselor atrase,
formate, gestionate şi utilizate în întreprinderile din domeniul naval şi portuar.
Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii
profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de
realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a
termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente, prin realizarea
responsabilă, în condiţii de asistenţă calificată, de proiecte pentru rezolvarea
unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corectă a volumului de lucru,
a resurselor disponibile, a timpului necesar de finalizare şi a riscurilor, în
condiţii de aplicare a normelor deontologice şi de etică profesională în
domeniu, precum şi de securitate şi sănătate în muncă.

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Prin probele susţinute ca formă de evaluare, examenul de licenţă
6.1 Obiectivul general al
confirmă
şi certifică finalizarea pregătirii studentului în domeniul inginerie şi
disciplinei

management naval şi portuar. Prin conţinutul şi formele sale, examenul de
licenţă urmăreşte verificarea nivelului şi gradului de conformitate în procesul
formativ-educativ de asimilare sau dobândire de către absolvent a
cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor practice care stau la baza formării
competenţelor necesare rezolvării unor probleme operaţionale sau strategice,
specifice sectorului naval şi portuar, naţional şi mondial. Rezultatele învăţării
evaluate prin intermediul examenului de licenţă relevă formarea unei gândiri
inginereşti complex elaborate, centrată pe procesele tehnice specifice
organizării, planificării şi conducerii activităţilor din domeniul naval şi portuar
în strânsă corelaţie cu particularităţile manageriale ale acestora. În mod specific
examenul de licenţă de la programul de studiu „Inginerie şi management naval
şi portuar”, spre deosebire de alte programe, se constituie la interfaţa dintre
aspectele teoretice şi practice de natură tehnică şi managerială din industria
navală.

6.2 Obiectivele
specifice

Prin conţinutul său examenul de diplomă urmăreşte dobândirea de către student a
următoarelor abilităţi şi competenţe:
 cunoaşterea şi înţelegerea detaliată a proceselor de planificare, organizare şi
executare a activităţilor economice, financiare şi administrative din transporturi şi
expediţiile de mărfuri;
 înţelegerea principiilor manageriale, în raport cu performanţele economice urmărite
în procesul specific al prestărilor de servicii de către întreprinderile de transport şi
expediţii de mărfuri;
 aplicarea competenţelor de cunoaştere interdisciplinară pentru culegerea,
transmiterea şi utilizarea de date relevante, în vederea rezolvării problemelor de
analiză, interpretare sau dezvoltare, asociate unor situaţii economico-financiare sau de
administrare, tipice şi bine definite din activitatea de transport şi expediţii
internaţionale de mărfuri în sistem modal sau intermodal;
 demonstrarea abilităţilor de a comunica, reflecta, opina sau decide, cu referire la
esenţa concepţiei, implementării şi dezvoltării domeniului şi ariei de specializare,
respectiv de a transmite şi prelua elemente critic-constructive folosind concepte, teorii,
metode şi practici de bază, cu privire la aspectele tehnice, economice şi juridice din
domeniul transporturilor;
 formularea, elaborarea, dezvoltarea şi implementarea creativă de proiecte,
justificate prin soluţii raţionale, temeinic fundamentate conceptual şi aplicativ, pentru
probleme economico-financiare sau juridice, tipice şi elementare, în contexte bine
definite, asociate ariei de specializare;
 capacitatea de a planifica, de a organiza, de a executa, de a coordona şi de a controla
performant, eficient şi oportun, activităţile curente şi rezultatele proceselor economicofinanciare, comerciale sau administrative, derulate în sectorul transporturilor;
 capacitatea de a determina prin calcul raţional, ştiinţific fundamentat,
performanţele tehnice şi economice ale sistemelor şi echipamentelor utilizate în
sectorul transporturilor;

 cunoaşterea tehnicilor şi metodelor specifice proceselor de fundamentare a
deciziilor de natură economică, financiară sau administrativă, în legătură cu principiile
de eficienţă-rentabilitate, legalitate şi oportunitate;
 cunoaşterea şi înţelegerea principalelor tehnici şi metode de finanţare a ciclului
investiţional şi de exploatare în transporturi şi expediţiile internaţionale de mărfuri;
 înţelegerea principiilor managementului planificării pentru optimizarea dezvoltării
conceptuale şi operaţionale a proiectelor de investiţii, respectiv a activităţii curente din
întreprinderile de transport şi expediţie internaţională de mărfuri;
 cunoaşterea şi înţelegerea rolului şi importanţei procesului de manipulare a
mărfurilor în porturi;
 cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor principalelor tipuri de mărfuri
manipulate prin porturi (elemente de merceologie portuară);
 cunoaşterea şi înţelegerea principiilor generale privind manipularea mărfurilor şi
stivuirea acestora în nave şi spaţiile de depozitare portuare cu asigurarea asietei şi
stabilităţii navei pe timpul operării navei în port;
 cunoaşterea şi înţelegerea modului de manipulare şi stivuire a mărfurilor generale;
 cunoaşterea şi înţelegerea modului de manipulare şi stivuire a mărfurilor în vrac;
 cunoaşterea şi înţelegerea modului de transport prin port, manipulare şi depozitare
a mărfurilor agabaritice;
 cunoaşterea şi înţelegerea modului de transport prin port, manipulare şi depozitare
a mărfurilor periculoase.
 capacitatea de a interpreta principalii indicatori de performanţă ai expediţiei de
mărfuri în sistem containerizat, multimodal sau intermodal;
 explicarea particularizată a proceselor economice care intervin în serviciile de
transporturi şi expediţie a mărfurilor;
 explicarea şi interpretarea evoluţiei principalilor indicatori ai pieţei transporturilor;
 cunoaşterea principiilor de planificare financiară, analiză economică şi apreciere a
performanţelor din domeniul transporturilor şi al expediţiilor internaţionale de mărfuri;
 să identifice şi să caracterizeze serviciile furnizate navelor şi mărfurilor prin
intermediul instalaţiilor navale şi portuare;
 să cunoască, să clasifice şi să caracterizeze instalaţiile navale şi portuare în funcţie
de specificul activităţii desfăşurate;
 să identifice şi să caracterizeze aspectele funcţionale ale INPO referitoare la
acţionarea lor, la dispozitivele şi elementele de cuplare, frânare şi la dispozitivele de
siguranţă;
 să identifice şi să caracterizeze în funcţionare elementele componente ale
instalaţiilor navale utilizate pentru încărcarea descărcarea mărfurilor.
 să identifice şi să caracterizeze maşinile de ridicat utilizate în activitatea de
exploatare portuară;
 explicarea si interpretarea soluţiilor tehnice specifice instalaţiilor navale şi portuare
de operare;
 adoptarea soluţiilor tehnice necesare creşterii eficienţei operaţiunilor portuare;
 optimizarea activităţilor tehnice specifice INPO în scopul obţinerii performanţei
portuare;
 explicarea şi interpretarea proceselor de manipulare a categoriilor de mărfuri
transferate prin porturi;
 explicarea şi interpretarea modurilor de stivuire a mărfurilor în nave şi în spaţiile de
depozitare portuare;
 explicarea şi interpretarea influenţei modului de stivuire a mărfurilor în navă asupra
asietei şi stabilităţii acesteia, pe parcursul manipulării mărfurilor în port şi în timpul
navigaţiei.

7. Conţinuturi
7.1 Tipologia şi structura proiectului de
diplomă
Examenul de licenţă este organizat pe baza
prevederilor prevăzute în Metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de
finalizare a studiilor în Academia Navală
"Mircea cel Bătrân".
Pentru programul de studii IMNP, examenul
de licenţă constă în două probe, şi anume:
Proba
1
- Evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate, cu 2 subprobe,

Metode de predare

Observaţii

-

-

conform tematicii şi bibliografiei aprobate în
Consiliul FNMN;
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea
proiectului de diplomă.
Media examenului de licenţă se stabileşte ca
medie aritmetică între nota obţinută la evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
(proba 1) şi nota obţinută la susţinerea proiectului
de diplomă (proba 2).
Media minimă de promovare a examenului de
licenţă este de cel puţin 6,00, în condiţiile în care
la fiecare probă trebuie obţinută cel puţin nota
5,00.
Prima probă se compune din două subprobe.
La fiecare subprobă examinarea se încheie prin
acordarea unei note. Nota de promovare a
fiecărei subprobe este de cel puţin 5,00. Media la
prima probă se stabileşte ca medie aritmetică
între notele obţinute la cele două subprobe.
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8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Pregătirea examenului de diplomă asigură însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale legate de
funcţionarea sistemului portuar. Scopul examenului de diplomă este ca studentul să îşi formeze abilități
practice privind organizarea activităților portuare de administrare și operare, în legătură cu serviciile
furnizate pentru marfă și navă în portul maritim Constanța.

9. Evaluare
Tip activitate

9.1 Criterii de evaluare

9.2 Metode de evaluare

9.1. Activităţi practice Prezentare

9.3 Pondere
din nota finală
100%

şi evaluare – în cadrul examenului de licenţă
proiect
9.6 Standard minim de performanţă:
- Respectarea cerinţelor minime stabilite pentru absolvirea examenului de diplomă în conformitate cu
Regulamentul privind finalizarea studiilor în ANMB și cadrului normativ în vigoare.

Data completării

Semnătura titularului
de curs

Semnătura titularului de
seminar

Semnătura
directorului de
departament

Semnătura decanului

17.09.2018
Data avizării în Consiliul
Departamentului

21.09.2018

