
În atenția studenților actualilor anului întâi. Examenul de restanță la disciplina istoria artei, 

corespunzător materiile semestrului 1 va avea loc vineri 11 iunie 2021, orele 16.30. Forma 

de examinare va fi identică aceleia din sesiunile de iarnă și vară a acestui an universitar: un 

examen scris, desfășurat în timp real. Pe baza listelor de adrese e-mail furnizate profesorului de 

către secretariate, studenții vor primi în timp util invitația pe platforma CISCO. Ei sunt rugați 

să se asigure că adresele e-mail deținute de secretariate sunt corecte. După comunicarea 

subiectelor, redactarea efectivă a lucrării se va face în 45 de minute. Studenții vor răspunde 

unui număr de trei întrebări, ultima – mai complexă – fiind întemeiată pe o imagine. Aceasta 

va fi proiectată pe monitorul computerului în tot timpul examenului. După încheierea procedurii 

de examinare, foile scrise de mână vor fi fotografiate și transformate într-un singur 

document pdf (alt format nu este acceptat!). Documentul pdf va purta în mod obligatoriu 

drept titlu – în vederea unei corecte arhivări la descărcare – numele studentului, prenumele, 

secția și nimic altceva (ordinea subliniată cu literă îngroșată este obligatorie!) La intitularea 

documentului nu se vor folosi diacritice. Studenții vor fi atenți ca la transformarea în format 

pdf, foile să fie lizibile, să urmeze o corectă succesiune a paginilor (numerotarea!), acestea să 

nu apară răsturnate sau în poziție orizontală, altfel spus să poată fi citite cu ușurință. 

Documentele vor fi transmise imediat după examen, pe ambele adrese e-mail ale profesorului 

examinator, personală și instituțională, în răstimpul a maximum 20 de minute, după care nu vor 

mai putea fi luate în considerare. Nici documentele trimise în alt format decât pdf și neintitulate 

corect – nume, prenume, secție – nu vor putea fi luate în considerare. Adresa instituțională este 

cr.velescu@unarte.org, cea personală fiind cunoscută tuturor studenților prin corespondența 

săptămânală purtată în timpul semestrului. Studenții care au neglijat corespondența săptămânală 

din timpul semestrului, neacordându-i atenție, sunt îndemnați să se asigure că dețin adresa e-

mail corectă a profesorului.   
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