
 

 

Anul III restanta la Anatomie Artistica – semestrul I  

 

Lucrarea la Anatomie Artistica are doua parti, o parte practica si o parte teoretica. Examinarea 

consta in verificarea notiunilor teoretice si aplicarea lor in practica. 

Partea practica a lucrarii consta in realizarea unui desen dupa o fotografie care va fi trimisa 

studentului prin email marti 26 mai 2020 ora 10.00, cu o zi inaintea datei stabilite pentru restanta.  

In ziua stabilita pentru restanta miercuri 27 mai 2020 la ora 10.00 studentul va avea disponibil pe 

classroom un document cu subiectele in detaliu doua puncte 1. cerinta pentru partea practica, 2. 

cerinta teoretica; tot in acest document se va preciza timpul acordat realizarii lucrarii. 

Documentul trebuie cautat in spatiul destinat anului III - “In atentia anului III - Restanta Anatomie 

semestrul I”.   

1. Partea practica – desenul facut dupa fotografie va avea scheletul plasat in functie de repere 

intr-o anumita parte a corpului, parte mentionata in documentul descarcat de pe classroom.  

2. Partea teoretica – consta intr-o analiza anatomica a figurii desenate – subiectul acestei analize 

fiind mentionat in documentul descarcat de pe classroom.  

 

Bibliografie obligatorie pentru semestru II: Ghe.Ghitescu - Anatomie Artistica vol.1 si vol.2 

 

Lucrarea finala va fi transmisa in format pdf si va cuprinde 3 pagini - 1 pagina pentru partea 

teoretica si 2 fotografii – o fotografie facuta desenului inainte de desenarea scheletului in functie de 

repere si o a doua fotografie facuta dupa ce a fost desenat scheletul. Lucrarea scrisa trebuie semnata 

la fel ca si desenul cu nume, prenume, sectia si anul (in cazul dvs. anul III). Fiecare pagina va fi 

semanata de mana inainte de a fi fotografiata. Lucrarea poate fi scrisa citet de mana si semnata clar 

in felul mentionat,  apoi fotografiata si facut pdf-ul cu cele 3 fotografii. PDF-ul va fi denumit astfel 

Nume Prenume Sectie Anul 3. 

 

Lucrarea va fi trimisa simultan la urmatoarele adrese de mail <panduruanatomie2020@gmail.com> 

<andra.panduru@unarte.org>  

 

***Prezentarea mapei cu desene este optionala, desenele de la lucrari practice din anul I sunt deja 

notate. In cazul in care doriti sa prezentati desene recente, va rog sa nu fie mai mult de 15 fotografii 

intr-un pdf separat de lucrare, denumit mapa nume prenume sectie. 

 

Cine are probleme cu intrarea pe classroom este rugat sa ma contacteze pana cel tarziu duminica 24 

mai 2020 folosind adresa <panduruanatomie2020@gmail.com> 
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