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

 
     Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  Se consolidează direcţiile de specializare fără a se obţine specializări propriu-zise 

Misiunea de cercetare  
În cadrul procesului didactic la diplomă precum şi prin contracte care se desfăşoară în 
Politehnică, sunt abordate teme de cercetare, cercetare-proiectare din domeniile 
parcurse pe durata anilor 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.  V 
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 

2.  V 

Proiectare 
asistata de 
calculator 

 

 Colocviu – probă practică 
 2 examinatori 
 1 subiect (model de construcţie de realizat  pe calculator) 
 Nota 5 implică desenarea bazică a planului 
 Evaluarea se face în sala de laborator a facultăţii 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe parcurs 50% 

3.  V Drept urban 

 Evaluare distribuita 
 2 examinatori interni  
 6  întrebări grupate pe 3 subiecte majore teoretice, 1 

exercitiu practic de aplicare a legilor 
 Nota 5 pentru obţinerea la fiecare grup de întrebări a ½ 

din punctaj şi promovarea exercitiului care include 
promovarea cel puţin a ½ din lucrarile de seminar 

 Sală asigurata de decanat 

 Verificarea pe parcursul unui semestru de studiu 



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 

4.  V Estetica 

 Examen scris 
 2 examinatori  
 Un subiect general cu 10 intrebari punctuale 
 Punctajul rezultat considerand un punct pentru fiecare 

intrebare. 
 Raspunsul corect la 5 intrebari, promovarea lucrarilor de 

seminar 
 Sala repartizata de decanat 

 Lucrari individuale si referate sustinute in fata colectivului de 
studenti 

5.  V Compozitie 
urbana 

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

din punctaj şi promovarea a cel puţin a ½ din lucrarile 
practice 

 Sală repartizată de decanat 

 Examinarea orala a materiei la sfarsitul unui semestru de 
studiu,  cu ponderea de 40% a activitatii la lucrari 

6.  V 
Cladiri 

industriale 
Optional 

 Examen oral 
 2 examinatori 
 Nota 5 implica cunoasterea  a trei subiecte si obtinerea 

unei note de trecere la lucrarea de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluari individuale a fiecarui student pe parcursul 
semestrului in cadrul orelor de seminar, cu pondere 50% în 
nota finală 

7.  V 
Arhitectura 
comparata 
Optional 

 Examen scris,   
 Minim 2 examinatori interni  
 Media notelor pentru 2 subiecte complexe (unul teoretic si 

unul practic) 
 Nota 5 pentru tratarea fiecarui subiect la un nivel 

acceptabil si promovarea lucrarii de seminar 
 Sală repartizată de decanat 

 Examen cu pondere de 50 % din nota finala; lucrarile de 
seminar cu pondere de 50% 

8.  V 
Evidenta 

patrimoniului 
optional 

 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 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluarea activitatii pe parcurs reprezinta 30 % din nota finala 

9.  V 
Proiect tehnic 
(structuri), (P) 

Optional 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 2 examinatori 
 3 probleme tehnice de rezolvat 

 Test scris cu pondere de 30% in nota finala 

10.  V 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 

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

minim de ½ punctaj  
 Atelier repartizat de decanat 

11.  V 
Proiectare 
asistata de 
calculator 

 Colocviu – probă practică 
 2 examinatori 
 1 subiect (model de construcţie de realizat  pe calculator) 
 Nota 5 implică desenarea bazică a planului 
 Evaluarea se face în sala de laborator a facultăţii 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe parcurs 50% 

12.  V Management 

 Examen scris 
 Cu  2 date caledaristice de examen pe sesiune 
 Anul de studiu =2 grupe 
 2 examinatori 
 Lucrare scrisa are 5 subiecte  din care 4 teoretice si o 

aplicatie 
 Fiecare subiect se noteaza individual si trebuie sa se 

obtina minim nota 5 pentru promovare 
 Se face media subiectelor teoretice si cu nota de la 

aplicatie se face media notei examenului scris 
 Nota finala, este nota lucrarii scrise cu ponderea de 0.67 

si nota activitatii pe parcurs cu ponderea 0.33. Nota 
finala se rotunjeste la cifre intregi 

 Asigurarea examinatorilor si evaluarii studentilor prin 
examinatori interni 

 Cadrul de prevedere si cadrul didactic conducator al 
lucrarilor 

 Aplicarea dispozitiilor r.o.d.p.i al upt din 28.09.2005 

13.  V Tehnologie 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 3 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 3 subiecte 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe parcurs 50% 

14.  V Peisagistica 

 Examen oral 
 Minim 2 examinatori interni 
 2 subiecte  
 Pentru nota 5 este necesara atingerea fiecarui subiect si 

obtinerea unei note de trecere la activitatea pe parcurs 
 Sală repartizată de decanat 

 Nota pe lucrarea aplicativa are pondere de 30 % 

15.  V 
Design 

ambiental 
Optional 

 Examen scris 
 Minim 2 examinatori interni 
 Pentru nota 5 este necesara 50% prezenta si lucrare 

corecta 
 Sală repartizată de decanat 

 Evaluare distribuita 50% 
 Lucrare sustinuta 50% 

16.  V 
Arhitectura 

antiseismica 
Optional 

 Examen oral 
 2 examinatori 
 Nota de promovare implica raspunsuri corecte la intrebari 

puse de examinatori  si obtinerea unei note de trecere la 
lucrarea  de seminar 

 Evaluari individuale a fiecarui cursant prin discutii  pe 
parcursul semestrului in cadrul orelor de seminar, cu pondere 
50% în nota finală 
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Asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive în 
cadrul disciplinei 

 Sală repartizată de decanat 

17.  V 
Psihologia 
spatiului 
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% 

18.  V 
Peisagistica 

(P) 
Optional 

 Proiect optional 
 Minim 2 examinatori interni 
 Pentru nota 5 este necesara prezentarea proiectului cu 

toate piesele cerute de tema 
 Sala repartizată de decanat 

 Calitatea activitatii pe parcurs si participarea activa la 
sedintele de lucru are pondere de 30% 

19.  V Restaurari (P) 
Optional 

 Proiect optional 
 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 

20.  VI Proiectare de 
arhitectura 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 3 examinatori interni 
 4 faze de proiectare caracterizeaza capacitatea de a 

pune in practica cunostintele acumulate pe parcursul 
celor 6 ani de studiu 

 Nota 5 – raspuns la ½ din cerintele initiale de tema 
respectand criteriile de notare pe faze 

 Sala repartizata de decanat 

 Proiect în 3 etape distincte, faza de urbanism (10%), faza de 
arhitectura (50%) si detalii (40%) 

 

21.  VI Proiectare 
complexa 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 3 întrebări (subiecte) 
 Nota 5 implică abordarea minimă a 3 subiecte 
 Evaluarea se face în sălile repartizate de decanat 

 Examen de semestru cu ponderea activităţii pe parcurs 50% 

22.  VI Scenografie 
Optional 

 Examen scris 
 Min. 2 evaluatori 
 6 intrebari (analiza de sinteza) 
 Nota 5 se obtine daca are nota de trecere la fiecare 

subiect 
 Sala repartizata de decanat 

 Nota pe parcurs reprezinta 60% ca pondere in evaluarea 
finala 

23.  VI 
Estetica 

structurilor 
Optional 

 2 examinatori 
 Nota de promovare implica raspunsuri corecte la    

intrebari puse de examinatori  si obtinerea unei note de 
trecere la lucrarea  de seminar 

 Sală repartizată de decanat 

 Evaluari individuale a fiecarui cursant prin discutii  pe 
parcursul semestrului in cadrul orelor de seminar, cu pondere 
50% în nota finală 
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de 
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cadrul disciplinei 

24.  VI 

Teorii si 
metode 

contemporane 
Optional 

 Examen scris + referat 
 Examinatori  
 Subiect la alegerea studentului din meniul abordat 
 Nota 5 presupune posibilitatea de a defini corect 

problematica aleasă şi de a oferi exemple practice 
adecvate  

 Evaluarea are loc în sălile repartizate de decanat 

 Examen cu pondere referat  40% 

25.  VI Proiect tehnic 
Optional 

 Evaluare distribuita (proiect) 
 2 examinatori 
 3 probleme tehnice de rezolvat 

 Test scris cu pondere de 30% in nota finala 

26.  VI 
Amenajari 
interioare 
Optional 

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

 


