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#1 Predare jurnal de curs/ 28 mai 2021/ 60% 
Jurnalul individual de curs este complementar pr ezenței. Puteți consemna (manuscris sau 
digital) în j ur nal elementele esențiale (definiții, concepte, curente, stiluri, nume, pr oiecte, detalii 
de ob iect, compoziții, schițe etc.) din suporturile de cur s, contribuția voastră la temele de echipă 
+ pr ezentări și dezb ateri, b ibliografie și filme documentare. 
For mat: la alegere. Pr edare pe Classroom în versiune digitalizată/ de pr efer at un fișier unic în for 
mat pdf identificat cu Nume/Prenume student/ă). 

 
#2 Predare recenzie/ lucrare scrisă/ 11 iunie 2021/ 40% 
 
Aveți două teme, la alegere, după cum urmează. 
 
2.1 lucrare scrisă (de mână, 2-3 pagini) în urma unei vizite individuale (în condiții de siguranță, 
cu respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2), bazate pe observație și 
documentare la Muzeul Tehnicii din București, care cuprinde răspunsul la două întrebări: ce ați 
schimba la acest muzeu?; ce obiect din colecție îl considerați reprezentativ pentru design și 
argumentați (puteți include schițe etc.);  
 
sau 
 
2.2 recenzie a unui capitol la alegere (prezentare succintă, în rezumat, cu observații critice 
personale) din bibliografia obligatorie încărcată pe Classroom și Drive, în scris (de mână/ 4-5 
pagini sau la calculator/ 4-5 pagini, spaţiat la 1,5 rânduri, Palatino Linotype, 11): Lidwell, Meggs, 
Papanek, Sparke, Droste, Pile, Marcu-Lapadat, Itten, filme, bibliografia suplimentară LP etc.; 
puteți include schițe, desene, foto etc. 
 
For mat: la alegere. Pr edare pe Classroom în versiune digitalizată/ de pr efer at un fișier unic în for 
mat pdf identificat cu Nume/Prenume student/ă). 
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