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Misiunile programului de studii ARHITECTURĂ (program de 6 ani) - Anii II, III, IV 
Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  

 

Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Se oferă cunoştinţe, informaţii necesare practicării meseriei de arhitect „generalist” şi 
se încep câteva noţiuni de specializare în domeniile urbanism, restaurare, arhitectură 
de interior şi design 

Misiunea de cercetare  Se fac cercetări în spectrul noţiunilor bazice abordate în aceşti ani de studiu 

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

Nr. 
crt. 

Anul 
de 

studii 
Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/Evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr de întrebări, criteriile de notare, condiţia de acordare 

a notei 5, condiţia de acordare a notei 10, asigurarea condiţiilor de 
evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

1. II Proiectare de 
arhitectura 3 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 Minim 5 examinatori 
 Proiect pe faze redactat pe planse cu tema data 
 Nota 5 / semestru inseamna acumularea a cel putin 50% din procentele fazelor 

proiectului, 
 Sală de expozitii repartizată de decanat 

 Nota finala se compune din 5 note date pe faze 
diferite ale aceleasi teme de-a lungul unui 
semestru, facandu-se media aritmetica in 
functie de procentul corespondent complexitatii 
fiecarei teme ( tema 1-5%, tema 2- 65%, tema 3 
-10 %, tema 4 – 10% si tema 5 – 10% din nota 
finala) 

  Temele promovate sunt recunoscute  

2. II Studiul formei 1 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 4 examinatori 
 Lucrari realizate pe parcurs/lucrari ce verifica punctual insusirea anumitor 

abilitati. 
 Nota 5 implică rezolvarea a minim  2/3 din problemele puse 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Evaluare distribuita formata din mai multe 
lucrari 

 Intrucat disciplina consta numai din Evaluare 
distribuita (proiect), lucrarile promovate sunt 
recunoscute 

3. II 
Istoria 

arhitecturii 
universale 1 

 Evaluare distribuita ( examinări în scris) 
 Minim 2 examinatori interni 
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Nota 5 pentru obţinerea unei note de trecere la minim doua subiecte 
 Sală repartizată de decanat 

 Activitate pe parcurs cu pondere 34% din nota 
finala 

 Etapele promovate sunt recunoscute pana la 
absolvirea promotiei  

4. II Teoria 
arhitecturii 3 

 Examen scris 
 Numai 2 examinatori interni 
 3-4 întrebări grupate, ierarhizate ca nivel de complexitate, dintre care 1-2 sunt 

subiecte de sinteză 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj la fiecare dintre cele 3-4 întrebări 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen partial cu pondere 50% din nota finala 
 Notele promovate sunt recunoscute pana la 

absolvirea promotiei  



5. II Perspectiva 

 Examen scris/oral 
 Minim 2 examinatori interni 
 2 probleme grupate, 
 Nota 5 pentru obţinerea jumătăţii din punctajul total şi la oral rezolvarea a două 
        Subiecte 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen parţial cu pondere de 30 % şi teme de 
casă cu pondere de 20 % în nota finală (note 
recunoscute până la absolvirea promoţiei) 

6. II Mecanica 
structurilor 1 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 5 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 4 subiecte 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 40% (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

 

7. II Constructii 2 

 Colocviu scris 
 2 examinatori 
 3 întrebări an ii 
 Criterii: corectitudinea răspunsului la întrebările teoretice; corectitudinea alcătuirii 

detaliilor constructive 
 Nota 5: ½ din punctaj şi promovarea activităţilor practice cu  nota 5; prezenţă 

minimă conf. Regulam. 
 Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10; prezenţă 

maximă 
 Sală repartizată de decanat 

 Activitatea pe parcurs se evaluează cu 33% în 
nota finală; 

 Nota pe parcurs: 75% pentru corectitudinea 
lucrării elaborate, 25% pentru activitatea 
depusă la ore 

8. II Limbi străine 3 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator intern pentru fiecare limbă 
 1 probă orală (dizertaţie pe o temă dată) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului maxim 
 Sală repartizată de departament 

 Dosar de teme cu pondere de 30% în nota 
finală 

 

9. I Educatie fizica  Indeplinirea a min. 50% a baremurilor de la probele de control si frecventarea a 
85% din lectii/ semestru. 

 Testarea periodica a nivelului deprinderilor 
motrice de baza prevazute in probele de 
control: viteza, indemanare, forta, rezistenta 
(v.i.r.f.) 

 Note recunoscute pana la absolvirea promotiei 

10. II Practica 

 o săptămână practică pe teren (şantier, relevee în zone istorice, studiu 
monumente istorice, studiu urbanistic, cercetare din punct de vedere arhitectural 
în diverse situri, worshop-uri naţionale şi internaţionale) 

 o săptămână practică efectuată în cadrul facultăţii; 

 Recunoasterea partiala prin partile scrise si 
desenate predate in anul anterior 

11. II Proiectare de 
arhitectura 4 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 Minim 5 examinatori 
 Proiect scurt de 3 zile 
 Proiect pe faze redactat pe planse cu tema data 
 Nota 5 / 33% din nota finala  si ½ cerintele din tema scrisa 
 Sală de expozitii repartizată de decanat 

 Nota finala se compune din 5 note date pe faze 
diferite ale aceleasi teme de-a lungul unui 
semestru, facandu-se media aritmetica in 
functie de procentul corespondent complexitatii 
fiecarei teme ( tema 1-5%, tema 2- 65%, tema 3 
-10 %, tema 4 – 10% si tema 5 – 10% din nota 
finala) 

 Temele promovate sunt recunoscute  

12. II Studiul formei 2 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 4 examinatori 
 Lucrari realizate pe parcurs/lucrari ce verifica punctual insusirea anumitor 

abilitati. 
 Nota 5 implică rezolvarea a minim  2/3 din problemele puse, 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Evaluare distribuita formata din mai multe 
lucrari 

 Intrucat disciplina consta numai din Evaluare 
distribuita (proiect), lucrarile promovate nu sunt 
recunoscute 

13. II Istoria  Examen scris,  Activitate pe parcurs cu pondere 34% din nota 



arhitecturii 
universale 2 

 Minim 2 examinatori interni 
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Nota 5 pentru obţinerea unei note de trecere la minim doua subiecte 
 Sală repartizată de decanat 

finala 
 Etapele promovate sunt recunoscute pana la 

absolvirea promotiei  

14. II Istoria 
urbanismului 

 Examen oral- lucrari practice 
  2 examinatori  
 3  întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj, 

reprezentarile de la lucrarile practice şi promovarea a cel puţin a ½ din lucrarile 
practice 

 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a materiei la sfarsitul unui 
semestru de studiu,  cu ponderea de 1/2 a 
activitatii la lucrari practice 

 

15. II Informatica 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori 
 5 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 4 subiecte 
 Evaluarea se face în sala repartizată de decanat 

 Evaluare distribuita cu ponderea activităţii pe 
parcurs 50% 

16. II Mecanica 
structurilor 2 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 5 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 4 subiecte 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 40% (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

17. II Finisaje 1 

 Evaluare distribuita 
 Minim 2 examinatori interni 
 Minim 3 teme diferite conform capitolelor abordate la curs (una din teme poate fi 

inlocuita cu 5-8 intrebari) 
 Nota 5 pentru obtinerea la fiecare tema (sau grup de intrebari) a ½ din punctaj si 

promovarea lucrarilor de seminar 
 Sala repartizata de decanat 

  Activitate pe parcurs cu pondere 50% 
  Lucrarile promovate sunt recunoscute pana la 

absolvirea promotiei 

18. II 
Teoria 

arhitecturii 4 
Programe 

 Examen scris 
 Numai 2 examinatori interni 
 3-4 întrebări grupate, ierarhizate ca nivel de complexitate, dintre care 1-2 sunt 

subiecte de sinteză 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj la fiecare dintre cele 3-4 întrebări 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen partial cu pondere 50% din nota finala 
 Notele promovate sunt recunoscute pana la 

absolvirea promotiei  

19. II Educatie fizica 4  Indeplinirea a min. 50% a baremurilor de la probele de control si frecventarea a 
85% din lectii/ semestru. 

 Testarea periodica a nivelului deprinderilor 
motrice de baza prevazute in probele de 
control: viteza, indemanare, forta, rezistenta 
(v.i.r.f.) 

 Note recunoscute pana la absolvirea promotiei 

20. II Practica 

 o săptămână practică pe teren (şantier, relevee în zone istorice, studiu 
monumente istorice, studiu urbanistic, cercetare din punct de vedere arhitectural 
în diverse situri, worshop-uri naţionale şi internaţionale) 

 o săptămână practică efectuată în cadrul facultăţii; 

 Recunoasterea partiala prin partile scrise si 
desenate predate in anul anterior 

21. III Proiectare de 
arhitectura 5 

 Evaluare distribuită 
 Minim 4 examinatori 
 Minim 3 etape distincte cu pondere diferită în nota finală 
 Criterii generale de apreciere (aceste criterii diferă în funcţie de specificul temei, 

respectiv a etapei): răspunsul la temă; logica şi coerenţa discursului; raportare la 
sit şi expresie arhitecturală (calitatea formei); atmosferă interioară şi exterioară 
(calitatea spaţiului); logica funcţională; logica sistemului constructiv (coerenţa 
dintre structură şi arhitectură); creativitatea 

 Prin evaluare separată a etapelor de 
desfăşurare a proiectului şi proiect de verificare, 
se asigură recunoaşterea acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei. 

 Notele de promovare agreate de student la 
activitatea pe parcurs, proiect de verificare şi 
proiect lung, se recunosc fără nici o condiţionare 



 Nota pentru activitatea pe parcurs (care reflectă măsura şi calitatea implicării 
studentului în ansamblu - calitatea răspunsului la o relaţie de tip contractual) 1/3 
etapa 1 + 2/3 etapa 2 (obligatoriu fiecare ≥5) 

 Nota la examinare: 1/3 Proiect verificare + 2/3 faza 3 (obligatoriu fiecare ≥5) 
 Nota finala: 1/3 Nota activitate pe parcurs si 2/3 nota examinare – pentru 

promovare ≥5 
 Pentru obţinerea notei 5 studentul trebuie să răspundă satisfăcător criteriilor de 

notare (specifice fiecărei teme, respectiv etape în parte) – să atingă corect cel 
puţin 2/3 din cerinţele temei, să prezinte şi să justifice inteligibil rezultatele 
studiului sau soluţiile propuse  

 Pentru obţinerea notei 10 studentul trebuie să răspundă excepţional criteriilor de 
notare (specifice fiecărei teme, respectiv etape în parte)  

 Evaluarea se desfăşoară în ateliere corelate cu numărul de studenţi, repartizate 
de decanat 

22. III 
Proiectare 
asistata de 
calculator 1 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator 
 1 desen  
 Nota 5 implică abordarea a minimum 50% desen. 
 Evaluarea se face în laboratorul de cad 

 Evaluare finala cu pondere50% din nota finala 
 Evaluare distribuita cu pondere 50% din nota 

finala 
 Notele promovate sunt recunoscute 

23. III Proiectarea 
structurilor 1 

 Examen scris si oral 
 2 examinatori 
 Subiectele la examenul scris constau din 15 intrebari teoretice cu raspunsuri de 

tip grila şi 1 subiect aplicativ, pentru fiecare se acorda o nota distincta (o nota la 
subiectul teroretic si o nota la subiectul aplicativ) 

 Conditia de participare la examenul oral este: nota la ambele subiecte scrise 
(teoretic si aplicativ) sa fie peste 5 

 . Subiectele la examenul oral sunt in numar de 2, notate fiecare separat  
 Fiecare subiect (2 scris,2  oral) este notat de la 1 la 10, după care se face media 

aritmetică, cu condiţia ca toate notele să fie peste 5, obţinându-se nota de 
examen (NE) 

 Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10; prezenţă 
maximă 

 Sală repartizată de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 34% 

24. III 
Istoria 

arhitecturii 
moderne 1 

 Examen scris  
 2 examinatori interni 
 Subiecte de sinteză 
 Nota 5 presupune capacitatea de a indentifica problema propusă şi de a o situa  
 Corect în contextul istoric 
 Evaluarea are loc în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru 

25. III Finisaje 2 

 Examen (desen de detaliu cu text explicativ) 
 Minim 2 examinatori interni 
 Min. 3 teme diferite conform capitolelor abordate in curs        (una din teme poate 

fi inlocuita cu 5-8 intrebari) 
 Nota 5 pentru obtinerea la fiecate tema (sau grup de intrebari) a ½ din punctaj si 

promovarea lucrarilor de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Reluarea unor teme anterioare in cadrul 
lucrarilor de seminar 
Marirea complexitatii lucrarilor 

26. III Instalatii 

 Examen scris 
 Minim 2 examinatori interni 
 6 întrebări grupate 
 Nota 5 pentru răspuns la cel puţin 5 întrebări 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen final de semestru 
 Activitate pe parcurs cu pondere 50%  
 Notele de seminar promovate sunt recunoscute 

pana la absolvirea promotiei 



27. III Locuire 
Optional 

 Evaluare distribuita 
 Minim 2 examinatori interni 
 Nota 5 reprezinta 50% din lucrare 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluare distribuita, punctaj 1-4, 50% 
 Lucrare sustinuta 50% (note recunoscute până 

la absolvirea promoţiei) 

28. III 
Antropologia 

culturii 
Optional 

 Examen scris (grilă individualizată); 
 1 examinator; 
 3 probleme; 
 Nota 5 implică răspunsul corect la o treime din întrebări. 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 50% (note recunoscute până la 
absolvirea promoţiei) 

29. III Edilitare 
Optional 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori + studenţii 
 4 la 8 întrebări 
 Nota 5 pentru răspuns minimal la fiecare întrebare  
 Sală repartizată de decanat 

 Teme de casă cu pondere de 10% la nota 
finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

30 III Practica  două săptămâni practică efectuată pe şantier;  recunoasterea partiala prin partile scrise si 
desenate predate in anul anterior 

31. III Proiectare de 
arhitectura 6 

 Evaluare distribuită 
 Minim 4 examinatori 
 Minim 4 etape distincte cu pondere diferită în nota finală 
 Criterii generale de apreciere (aceste criterii diferă în funcţie de specificul temei, 

respectiv a etapei): răspunsul la temă; logica şi coerenţa discursului; raportare la 
sit şi expresie arhitecturală (calitatea formei); atmosferă interioară şi exterioară 
(calitatea spaţiului); logica funcţională; logica sistemului constructiv (coerenţa 
dintre structură şi arhitectură); creativitatea 

 Nota pentru activitatea pe parcurs (care reflectă măsura şi calitatea implicării 
studentului în ansamblu - calitatea răspunsului la o relaţie de tip contractual) 
reprezintă suma ponderată a notelor obţinute la etapele proiectului, în condiţiile 
predării la timp, prezenţei active şi predării a cel puţin două schiţe din 3. 

 Criterii de notare pe etape: 
 Etapa 1: determinarea condiţiilor necesare cu minimul de constrângeri; calitatea 

discursului cu privire la relaţia de cauzalitate; calitatea datelor culese (de pe 
amplasament, din bibliografie) 

 Etapa 2: calitatea produsului obţinut din punct de vedere spaţial - formal; 
calitatea răspunsului la cerinţele enunţate la etapa 1; calitatea discursului cu 
privire la conceptualizare (determinant-determinat) 

 Etapa 3: calitatea soluţiei d.p.d.v. funcţional; calitatea soluţiei d.p.d.v. structural; 
calitatea soluţiei d.p.d.v. Estetic 

 Etapa 4: calitatea produsului final 
 Pentru a obţine notă de promovare la activitatea pe parcurs, nota obţinută în 

urma eventualelor depunctări (rezultate din neîndeplinirea acestor criterii) trebuie 
să fie minim 5,00. 

 Nota la examen (care reflectă cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite) 
reprezintă suma ponderată a notei obţinute la proiectul lung şi și a notei obținute 
la proiectul de verificare 

 Pentru a obţine notă de promovare la examen, proiectul lung şi proiectul de 
verificare trebuie să fie notate cu minim 5,00. 

 Nota obţinută la proiectul lung reflectă calitatea proiectului în condiţiile rezolvării 
corecte a problemelor tehnice ridicate şi a unei prezentări de calitate. În condiţiile 
nerezolvării corecte a problemelor tehnice, a reprezentării incomplete sau greşite 
se pot scădea până la 60% din aceasta. 

 Pentru obţinerea notei 5 studentul trebuie să răspundă satisfăcător criteriilor de 
notare (specifice fiecărei teme, respectiv etape în parte) – să atingă corect cel 

 Prin evaluare separată a etapelor de 
desfăşurare a proiectului şi proiect de verificare, 
se asigură recunoaşterea acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei. 

 Notele de promovare agreate de student la 
activitatea pe parcurs, proiect de verificare şi 
proiect lung, se recunosc fără nici o 
condiţionare 



puţin 2/3 din cerinţele temei, să prezinte şi să justifice inteligibil rezultatele 
studiului sau soluţiile propuse - detaliile sunt prezentate distinct, în funcţie de 
specific, în cadrul fiecărei teme, iar acolo unde este cazul, pentru fiecare etapă în 
parte 

 Pentru obţinerea notei 10 studentul trebuie să răspundă excepţional criteriilor de 
notare (specifice fiecărei teme, respectiv etape în parte) – să atingă creativ toate 
cerinţele temei, să prezinte şi să justifice convingător rezultatele studiului sau 
soluţiile propuse - detaliile sunt prezentate distinct, în funcţie de specific, în 
cadrul fiecărei teme, iar acolo unde este cazul, pentru fiecare etapă în parte 

 Nota finală reprezintă suma rotunjită a notelor (ponderate cu valoarea 
procentuală corespunzătoare) obţinute pentru: 34% activitatea pe parcurs - se 
iau în calcul notele de promovare; 66% examen - se iau în calcul notele de 
promovare. 

 Evaluarea se desfăşoară în ateliere corelate cu numărul de studenţi, repartizate 
de decanat 

32. III 
Proiectare 
asistata de 
calculator 2 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator 
 1 desen  
 Nota 5 implică abordarea a minimum 50% desen. 
 Evaluarea se face în laboratorul de cad 

 Evaluare finala cu pondere50% din nota finala 
 Evaluare distribuita cu pondere 50% din nota 

finala 
 Notele promovate sunt recunoscute 

33. III Proiectarea 
structurilor 2 

 Examen scris si oral 
 2 examinatori 
 Subiectele la examenul scris constau din 15 intrebari teoretice cu raspunsuri de 

tip grila şi 1 subiect aplicativ, pentru fiecare se acorda o nota distincta (o nota la 
subiectul teroretic si o nota la subiectul aplicativ) 

 Conditia de participare la examenul oral este: nota la ambele subiecte scrise 
(teoretic si aplicativ) sa fie peste 5 

 . Subiectele la examenul oral sunt in numar de 2, notate fiecare separat  
 Fiecare subiect (2 scris,2  oral) este notat de la 1 la 10, după care se face media 

aritmetică, cu condiţia ca toate notele să fie peste 5, obţinându-se nota de 
examen (NE) 

 Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10; prezenţă 
maximă 

 Sală repartizată de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 34% 

34. III 
Istoria 

arhitecturii 
moderne 2 

 Examen scris + lucrare 
 2 examinatori interni 
 Subiecte de sinteză 
 Nota 5 presupune capacitatea de a indentifica problema propusă şi de a o situa 

corect în contextul istoric 
 Evaluarea are loc în sălile repartizate de decanat 

 Examen cu ponderea lucrării pe parcurs  de 
50% 

 Notele la lucrare, promovate, sunt recunoscute 
pana la absolvirea promotiei 

35. III Arhitectura de 
interior 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni  
 3 subiecte grupate,  
 Nota 5 pentru obţinerea jumătăţii din punctajul total   
 Sală repartizată de decanat 

 Aplicaţii practice cu o pondere de 33% în nota 
finală (note recunoscute până la absolvirea 
promoţiei) 

36. III Urbanism 

 Examen oral 
 2 examinatori  
 3  întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj  
 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a materiei la sfarsitul unui  
semestru de studiu 

37. III Design grafic 
Optional 

 Examen scris 
 2 examinatori 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 40% 



 5 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 4 subiecte 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Note recunoscute până la absolvirea promoţiei 

38. III 
Cladiri 

inteligente 
Optional 

 Colocviu, 2 examinatori 
 Discuţii pe baza elementelor teoretice şi a referatului 
 Nota 5 implică  
 Redactarea referatului 
 Un minim de cunoştiinţe teoretice  
 Un nivel minim de conţinut şi prezentare al referatului 
 Capacitatea de a înţelege şi aplica cunoştiinţele teoretice pe exemple practice 
 Evaluarea se face în atelierul anului 

 Colocviu de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs:referate parţiale 40%, referat final 45%, 
elemente teoretice 15%,(note recunoscute 
până la absolvirea promoţiei) 

39. III Poetica Optional 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori interni 
 Nota 5 pentru obţinerea ½  punctaj la ambele etape, colocviu şi lucrarea scrisă 
 Sală repartizată de decanat 

 Lucrare scrisă cu ponderea de 50% 
 Susţinere orală cu pondere de 50% 
 Note recunoscute până la absolvirea promoţiei 

40. III Practica  două săptămâni practică efectuată pe şantier;  recunoasterea partiala prin partile scrise si 
desenate predate in anul anterior 

41. IV Proiectare de 
arhitectura 

 Proiect pe faze distincte 
 Proiect de verificare de 3-5 zile 
 4 examinatori 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare fază de proiect  a unui minim de ½ punctaj  
 Atelier repartizat de decanat 

 Proiect în 3 etape distincte 
 Proiect de verificare 

42. IV 
Proiectare 
asistata de 
calculator 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator 
 1 desen  
 Nota 5 implică abordarea a minimum 50% desen. 
 Evaluarea se face în laboratorul de cad 

 Evaluare distribuita pe parcursul semestrului 

43. IV Proiectarea 
structurilor 

 Examen scris si oral 
 2 examinatori 
 Subiectele la examenul scris constau din 15 intrebari teoretice cu raspunsuri de 

tip grila şi 1 subiect aplicativ, pentru fiecare se acorda o nota distincta (o nota la 
subiectul teroretic si o nota la subiectul aplicativ) 

 Conditia de participare la examenul oral este: nota la ambele subiecte scrise 
(teoretic si aplicativ) sa fie peste 5 

 . Subiectele la examenul oral sunt in numar de 2, notate fiecare separat  
 Fiecare subiect (2 scris,2  oral) este notat de la 1 la 10, după care se face media 

aritmetică, cu condiţia ca toate notele să fie peste 5, obţinându-se nota de 
examen (NE) 

 Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10; prezenţă 
maximă 

 Sală repartizată de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 34% 

44. IV 
Istoria 

arhitecturii  
romanesti 

 Evaluare distribuita 
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Nota 5 pentru obţinerea unei note de trecere la minim doua subiecte 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 50-60 % din nota finala 
 Evaluarea activitatii pe parcurs reprezinta 40-50 

% din nota finala  

45. IV Restaurare 

 Examen scris,   
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel  acceptabil si promovarea 

lucrarii de seminar 

 Evaluarea activitatii pe parcurs reprezinta 30 % 
din nota finala 



 Sală repartizată de decanat 

46. IV 
Structura 
urbana 

Optional 

 Examen oral- lucrari practice 
  2 examinatori  
 3  întrebări grupate pe  subiecte majore teoretice, 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ din punctaj 

,reprezentarile de la lucrarile practice şi promovarea a cel puţin a ½ din lucrarile 
practice 

 Sală asigurata de decanat 

 Examinarea orala a materiei la sfarsitul unui 
semestru de studiu,  cu ponderea de 1/2 a 
activitatii la lucrari practice 

 

47. IV 
 

Design si 
Ergonomie 

  
 Examen scris 
 Minim 2 examinatori interni  
 3 subiecte cu punctaj anuntat 
 Pentru nota 5 este necesara tratarea a cel putin 2 subiecte si obtinerea unei note 

de trecere la activitatea pe parcurs 
 Sală repartizată de decanat 

 Media a 4 aplicatii cu pondere de 30 % 

48. IV 
Ecologie si 
arhitectura 
Optional 

 Examen scris 
 Minim 2 examinatori interni  
 3 subiecte cu punctaj anuntat 
 Pentru nota 5 este necesara tratarea a cel putin 2 subiecte si obtinerea unei note 

de trecere la lucrarea de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluarea lucrarii prezentate,  pondere 30% din 
nota finala 

49. IV 
Amenajari 

interioare (P) 
Optional 

 Evaluare distribuita 
 Proiect de amenajare a unui spaţiu construit  Notări parţiale pe parcurs 

50. IV Restaurare (P) 
Optional 

 Evaluare pe parcus (proiect) 
 Minim 2 examinatori interni  
 2 etape de redactare 
 Nota 5 condiţionată de promovarea fiecarei etape şi prezenţa la min.2/3 din orele 

de atelier.  
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluare parţială cuprinzând faza de analiză şi 
diagnoză a proiectului, cu pondere 30% în nota 
finală 

51. IV Practica  Se efectuează practica în cadrul unor birouri de arhitectură   

52. IV 
Proiectare de 

arhitectura 
 

 Proiect pe faze distincte 
 Schiţe de verificare de 8 ore 
 Proiect de verificare de 3 zile 
 4 examinatori 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare fază de proiect  a unui minim de ½ punctaj  
 Atelier repartizat de decanat 

 Proiect în 5 etape distincte 
 Două schiţe de verificare 
 Proiect de promovare 

53. IV 
Proiectare 
asistata de 
calculator 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator 
 1 desen  
 Nota 5 implică abordarea a minimum 50% desen. 
 Evaluarea se face în laboratorul de cad 

 Evaluare distribuita pe parcursul semestrului 

54. IV Proiectarea 
structurilor 

 Examen scris si oral 
 2 examinatori 
 Subiectele la examenul scris constau din 15 intrebari teoretice cu raspunsuri de 

tip grila şi 1 subiect aplicativ, pentru fiecare se acorda o nota distincta (o nota la 
subiectul teroretic si o nota la subiectul aplicativ) 

 Conditia de participare la examenul oral este: nota la ambele subiecte scrise 
(teoretic si aplicativ) sa fie peste 5 

 . Subiectele la examenul oral sunt in numar de 2, notate fiecare separat  
 Fiecare subiect (2 scris,2  oral) este notat de la 1 la 10, după care se face media 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 34% 



aritmetică, cu condiţia ca toate notele să fie peste 5, obţinându-se nota de 
examen (NE) 

 Nota 10: punctajul maxim; promovarea activităţilor practice, cu  nota 10; prezenţă 
maximă 

 Sală repartizată de  

55. IV 
Istoria 

arhitecturii  
romanesti 

 Examen scris   
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 3 subiecte 
 Nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil  
 Sală repartizată de 
 Promovarea lucrarii de seminar decanat 

 Examen cu pondere de 50-60 % din nota finala 
 Evaluarea activitatii pe parcurs reprezinta 40-50 

% din nota finala 

56. IV 
 

Fizica 
constructiilor 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 3 întrebări grupate; 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

activităţii pe parcurs; 
 Sală repartizată de decanat 

 Pondere proiect şi activitate pe parcurs 40 % 
din nota finală 

57. IV Sociologie 
Optional 

 Examen scris (test grilă) 
 1 examinator 
 9 subiecte (1pct/subiect, 1 pct din oficiu) 
 Nota 5 presupune rezolvarea corectă a 4 întrebări. 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe 
parcurs 50% 

58. IV Trafic urban 
Optional 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 3 întrebări grupate; 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

activităţii pe parcurs; 
 Sală repartizată de decanat 

 Pondere proiect şi activitate pe parcurs 40 % 
din nota finală 

59. IV 
Metode de 
restaurare 
Optional 

 Examen scris,   
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 2 subiecte complexe 
 Nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel acceptabil si promovarea 

lucrarii de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluarea activitatii pe parcurs reprezinta 30 % 
din nota finala 

60. IV Urbanism (P) 
Optional 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori interni  
 4 etape ale unui proiect  de urbanism, cu aplicarea cunostintelor acumulate la 

disciplina de structuri urbane in intocmirea practica a unui plan urbanistic de 
detaliu 

 Nota 5 pentru obţinerea la 3 etape ale proiectului  nota 5 
 Sală repartizată de decanat 

 Verificarea pe parcursul unui semestru de 
studiu  cu notari partiale ale proiectului 

61. IV 
Fizica C-tiilor 

(P) 
Optional 

 Examen scris; 
 2 examinatori interni; 
 3 întrebări grupate; 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a notei 5 şi promovarea 

activităţii pe parcurs; 
 Sală repartizată de decanat 

 Pondere proiect şi activitate pe parcurs 40 % 
din nota finală 

62. IV Practica  Se efectuează practica în cadrul unor birouri de arhitectură  
 
 


