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Misiunile programului de studii ARHITECTURĂ (program de 6 ani) - Anul I 
 
 

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. I Proiectare de 
arhitectura 1 

 Evaluare distribuita 
 Minim 5 examinatori  
 Planse realizate pe tema data - scrisa, 3 faze,  
 Nota 5 / semestru inseamna nota de trecere la 2 faze din 3 si 2/3 din cerintele si 

criteriile exprimate in tema scrisa, 
 Expozitia tuturor lucrarilor cu dezbateri,   
 Sustinerea se face in sala de expozitii a facultatii de constructii 

 Nota finala se compune din 3 note date pe teme 
diferite de-a lungul unui semestru, facandu-se 
media aritmetica in functie de procentul 
corespondent complexitatii fiecarei teme ( tema 
1-20%, tema 2- 30% si tema 3 -50 % din nota 
finala) 

  Temele promovate sunt recunoscute  

2. I Reprezentari 
grafice 1 

 Evaluare distribuita 
 3 examinatori 
 Lucrari realizate pe parcurs/lucrari ce verifica punctual insusirea anumitor 

abilitati. 
 Nota 5 implică abordarea a minim  5/6 din problemele puse 
 Evaluarea se face în atelierele repartizate de decanat 

 Evaluare distribuita formata din mai multe 
lucrari 

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

3. I Matematica 1 

 Examen scris  
 2 examinatori interni 
 9 întrebări cu caracter aplicativ (chestiuni teoretice cu aplicaţii corespunzătoare) 
 Fiecare întrebare este notată cu 1 punct şi 1 punct din oficiu; fiecare întrebare 

 Activitate pe parcurs cu pondere de 50%, 
compusa din 3 lucrari 

 Notele de promovare la seminar sunt 
recunoscute pana la absolvirea promotiei 



are un punctaj defalcat 
 Nota 5 pe lucrarea scrisă la examen se acordă la acumularea de 5 puncte din 

totalul de 10 
 Nota 10 pe lucrarea scrisă la examen se acordă la acumularea de 9,5 – 10  

puncte din totalul de 10 
 Nota finală la disciplină este media aritmetică a notei obţinute la activitatea pe 

parcurs şi a notei obţinute la examenul scris, cu condiţia ca ambele să fie minim 
5 

 Sala este repartizată de decanat 

4. I Geometrie 
descriptivă 

 Examen scris si oral 
 Minim 2 examinatori interni  
 3 probleme grupate,  
 Nota 5 reprezinta 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) 

5. I Teoria 
arhitecturii 1 

 Examen scris  
 Minim 2 examinatori interni  
 9 intrebari grupate,  
 Nota 5 / reprezinta suma punctajelor pe fiecare raspuns,   
       Sală  repartizată de decanat 

 Raspunsul in scris la cerinta din examen 
 Nu se recunosc parti ( raspunsuri partiale) din 

examen 

6. I Istoria artei 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 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% 

7. I Materiale de 
constructii 

 Examen scris 
 2 examinatori  
 Subiectele de examen sunt aplicative de tip grilă 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Activitate pe parcurs cu pondere 33% din nota 
finala 

  Notele de promovare la seminar sunt 
recunoscute pana la absolvirea promotiei 

8. I Limbi străine 1 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator intern pentru fiecare limbă 
 5 subiecte, 10 puncte pt. Fiecare subiect (50 puncte) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului maxim 
 Sală repartizată de departament 

 Teme de casă 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 
min. 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. I 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. I Proiectare de 
arhitectura 2 

 Evaluare distribuita 
 Minim 5 examinatori  
 Planse realizate pe tema data - scrisa, 3 faze,  
 Nota 5 / semestru inseamna nota de trecere la 2 faze din 3 si 1/2 din cerintele si 

criteriile exprimate in tema scrisa, 
 Expozitia tuturor lucrarilor cu dezbateri,   
 Sustinerea se face in sala de expozitii a facultatii de constructii 

 Nota finala se compune din 3 note date pe teme 
diferite de-a lungul unui semestru, facandu-se 
media aritmetica in functie de procentul 
corespondent complexitatii fiecarei teme ( tema 
1-20%, tema 2- 30% si tema 3 -50 % din nota 
finala) 

  Temele promovate sunt recunoscute  



12. I Reprezentari 
grafice 2 

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

abilitati. 
 Nota 5 implică abordarea 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. I Matematica 2 

 Examen scris  
 2 examinatori interni 
 9 întrebări cu caracter aplicativ (chestiuni teoretice cu aplicaţii corespunzătoare) 
 Fiecare întrebare este notată cu 1 punct şi 1 punct din oficiu; fiecare întrebare 

are un punctaj defalcat 
 Nota 5 pe lucrarea scrisă la examen se acordă la acumularea de 5 puncte din 

totalul de 10 
 Nota 10 pe lucrarea scrisă la examen se acordă la acumularea de 9,5 – 10  

puncte din totalul de 10 
 Nota finală la disciplină este media aritmetică a notei obţinute la activitatea pe 

parcurs şi a notei obţinute la examenul scris, cu condiţia ca ambele să fie minim 
5 

 Sala este repartizată de decanat 

 Activitate pe parcurs cu pondere de 50%, 
compusa din 3 lucrari 

 Notele de promovare la seminar sunt 
recunoscute pana la absolvirea promotiei 

14. I 
Geometria 
formelor 

arhitecturale 

 Examen scris si oral   
 Minim 2 examinatori interni  
 3 probleme grupate,  
 Nota 5 reprezinta 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 
re-cunoscute până la absolvirea promoţiei) 

 

15. I Teoria 
arhitecturii 2 

 Examen scris 
 Minim2 examinatori interni  
 9 intrebari grupate,  
 Nota 5 / reprezinta suma punctajelor pe fiecare raspuns,   
 Sală  repartizată de decanat 

 Raspunsul in scris la cerinta din examen 
 Nu se recunosc parti parti ( raspunsuri partiale) 

din examen, 

16. I Istoria 
arhitecturii 

 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 

 Examen partial cu pondere de 30% din nota 
finala  

 Prezenta, podere 5% 
 Note recunoscute pana la absolvirea promotiei 

17. I Construcţii 1 

 Colocviu scris 
 2 examinatori 
 5 subiecte si o aplicaţie practica 
 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 

18. I Limbi străine 2 

 Evaluare distribuita 
 1 examinator intern pentru fiecare limbă 
 5 subiecte, 10 puncte pt. Fiecare subiect (50 puncte) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctajul total 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului maxim 

 Teme de casă cu pondere de 30% în nota 
finală 



 Sală repartizată de departament 

19. I Educatie fizica  Indeplinirea a min. 50% a baremurilor de la probele de control si frecventarea a 
min. 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. I 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 

 
 


