
 

 

 

In atentia studentilor restantieri  

 

din anul II (studenti in anul I in anul univ. 2018-2019) 

 

 

 

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 joi 18 iunie 2020 ora 10.00, cu o zi inaintea datei stabilite pentru restanta.  

 

In ziua stabilita pentru restanta  vineri 19 iunie 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 studentilor din anul I si din anul II - “In atentia 

studentilor din anul I si din anul II  - Restanta Anatomie semestrul 1”.   

 

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 descriere din punct de vedere anatomic si o scurta analiza a 

figurii desenate, subiectul fiind mentionat in documentul descarcat de pe classroom.  

 

Bibliografie obligatorie pentru semestrul I: Ghe.Ghitescu - Anatomie Artistica vol.1 si vol.2 

 

Studentii care vor sa se prezinte la restanta sunt rugati sa trimita un email pana cel tarziu duminica 

14 iunie 2020 la  adresa <panduruanatomie2020@gmail.com> , email in care trebuie mentionat 

numele, prenumele, sectia si anul (in care sunteti acum).  

 

Pentru plasarea mapei in vederea notarii cautati pe contul de classroom al Anatomiei Artistice 

spatiul:“In atentia studentilor din anul I si din anul II Restanta la Anatomie Artistica - 

semestrul 1 (mapa cu desene)” 

 

Spatiul este destinat numai studentilor din anul I (2019-2020) si din anul II (studenti in anul I in 

anul univ. 2018-2019), restantieri la Anatomie Artistica – semestrul 1 

 

Desenele de la lucrari practice din anul I, semestrul I, sunt deja notate, va rog sa fotografiati numai 

desene recente (de exemplu schite cu parti ale scheletului) si crochiurile cu scheletul desenat in 

functie de repere. Mapa dvs. va rog, sa cuprinda cel  mult 15 fotografii  redenumite - Nume 

Prenume Sectie anul (in cazul in care sunteti acum in anul II va rog sa treceti obligatoriu anul 2). 

Puteti gupa 2 maxim 3 desene, cand fotografiati. Inainte de fotografiere fiecare desen trebuie 

semnat de mana -  Nume Prenume Sectie anul. 

 

Data limita de predare a mapei luni 15 iunie 2020 ora 20.00 
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Anul II -  restanta la Anatomie Artistica – semestrul II  

 

 

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 16 iunie 2020 ora 10.00, cu o zi inaintea datei stabilite pentru restanta.  

 

In ziua stabilita pentru restanta miercuri 17 iunie 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 studentilor din anul II - “In atentia studentilor din anul 

II - restanta la Anatomie Artistica din anul I (2018-2019) - semestrul 2”  

 

3. Partea practica – desenul facut dupa fotografie va avea o parte a corpului ecorsata, parte 

mentionata in documentul descarcat de pe classroom.  

 

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

analize fiind mentionat in documentul descarcat de pe classroom.  

 

 

Bibliografie obligatorie pentru semestrul II: Ghe.Ghitescu - Anatomie Artistica, vol.2 

 

Studentii care vor sa se prezinte la restanta sunt rugati sa trimita un email pana cel tarziu duminica 

14 iunie 2020 la  adresa <panduruanatomie2020@gmail.com> , email in care trebuie mentionat 

numele, prenumele, sectia si anul in care sunteti acum. 

 

 

Pentru mapa cautati pe contul de classroom al Anatomiei Artistice 

 

“In atentia anului II - restanta la Anatomie Artistica din anul I (2018-2019) - semestrul 2”  

 

Spatiul este destinat numai studentilor din anul II (an I - anul univ. 2018-2019), studenti restantieri 

la Anatomie Artistica – semestrul 2. 

 

Desenele de la lucrari practice din anul I sunt deja notate, va rog sa fotografiati numai desene 

recente si crochiurile ecorsate (cu musculatura superficiala desenata). Mapa dvs., va rog, sa 

cuprinda cel mult 15 fotografii redenumite - Nume Prenume Sectie anul 2. Cand fotografiati puteti 

gupa 2 maxim 3 desene, daca se pot organiza pe orizontala. Inainte de fotografiere fiecare desen 

trebuie semnat de mana - Nume Prenume Sectie anul 2. 

 

Data limita de predare a mapei - 15 iunie 2020 ora 20.00  
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