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Misiunile programului de studii universitare de MASTERAT:  
Reabilitarea ambientelor si a suprafetelor arhitecturale (program de 1 an) 

Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  
 

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Aprofundarea specializării de restaurare- reabilitare urbană şi de arhitectură obţinută în cursul 
celor 6 ani de studii; realizarea conexiunilor necesare cu alte discipline/specializări neabordate 
în cursul studiilor de licenţă dar obligatorii în această specializare. 

Misiunea de cercetare  
Abordarea unor studii/cercetări referitoare la definirea şi cartarea centrelor istorice şi 
reabilitarea lor (semestrul I) şi realizarea unui studiu-pilot de reabilitare a unui/unor obiecte de 
arhitectură (semestrul II); caz concret 2008-2009- oraşul Ciacova. 

 
Modalitati si criterii de evaluare; Asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 

 

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) Criterii de evaluare 
(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

1 
I  

Sem. I  
Istorie si teorie 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni  
 Cca 3 subiecte pentru examenul scris 
 La nota finala participa si lucrarea de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 
cca. 50%- restul fiind 
notare a lucrarii propriu-
zise  Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 

(lucrarea de seminar) 
 Se acorda nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil 

2 
I 

Sem I 
Metode si tehnologii 

 Examen oral 
 2 examinatori 
 La notarea finala participa si evaluarea de pe parcursul semestrului 

(lucrarea de seminar) 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluari individuale ale 
fiecarui student pe 
parcursul semestrului, in 
cadrul orelor de seminar, 
cu pondere de 50% in nota 
finala 

 Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 
(lucrarea de seminar) 

 Nota 5 implica cunosterea a trei subiecte si obtinrea unei note de trecere 
la lucrarea de seminar 
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de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi  

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, conditii de organizare a 

examenului) 

Asigurarea recunoaşterii 
acumulărilor progresive în 

cadrul disciplinei 
 

(altele decat cele reflectate 
prin „nota pentru prestatia 

pe parcurs”) Criterii de evaluare 
(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

3 
I 

Sem I 
Perspective 

multiculturale 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori   
 Lucrarea de seminar trebuie promovata 
 Sală repartizată de decanat 

 La notarea finala conteaza 
evaluarea proiectului 
/lucarii de seminar si 
discutia pe marginea lor 

  Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 
(proiect/ lucrare de seminar) 

 Nota 5 implica cunoasterea a trei subiecte si obtinerea unei note de 
trecere la lucrarea de seminar/proiect 

4 
I 

Sem. I 
Proiectare de sinteza 

 Proiect  
 Minim 2 examinatori interni  
 3 etape de redactare 
 Sală repartizată de decanat 

 Cele trei etape participa cu 
ponderi relativ egale la nota 
finala 

 Nota 5  ca medie a notarii tuturor etapelor  

5 
I 

Sem II 
Istorie si teorie 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni  
 Cca 3 subiecte pentru examenul scris 
 La nota finala participa si lucrarea de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 
cca. 50%- restul fiind 
notare a lucrarii propriu-
zise  Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 

(lucrarea de seminar) 
 Se acorda nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil 

6 
I 

Sem II 
Metode si tehnologii 

 Examen oral 
 2 examinatori 
 La notarea finala participa si evaluarea de pe parcursul semestrului 

(lucrarea de seminar) 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluari individuale ale 
fiecarui student pe 
parcursul semestrului, in 
cadrul orelor de seminar, 
cu pondere de 50% in nota 
finala 

 Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 
(lucrarea de seminar) 

 Nota 5 implica cunosterea a trei subiecte  

7 
I 

Sem.II 
Dezvoltare urbana si 

financiara 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni  
 Cca 3 subiecte pentru examenul scris 
 La nota finala participa si lucrarea de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 
cca. 50%- restul fiind 
notare a lucrarii propriu-
zise  Nota finala = 0.5 x Nota examen + 0.5 x Nota prestatia pe parcurs 

(lucrarea de seminar) 
 Se acorda nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil si 
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(criteriile de notare, condiţia de acordare a notei 5) 

promovarea lucarii de seminar 

8 
I 

Sem II 
Proiectare de sinteza 

 Proiect  
 Minim 2 examinatori interni  
 3 etape de redactare 
 Sală repartizată de decanat 

 Cele trei etape participa cu 
ponderi relativ egale la nota 
finala 

 Nota 5  ca medie a notarii tuturor etapelor  

 
 
 


