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Anul I, Pictură, licență  
 
Examen / online – 03 februarie 2022, interval orar 18:00-20:00.  
Examinarea constă în evaluarea individual a lucrărilor practice realizate în 
semestrul I (cu accent pe tema practică principală) și a referatului scris. 
 
Linkul de acces la examen este postat pe classroom. 
 
Subiect referat - Descrierea din perspectivă subiectivă a experienței dobândite în 
urma realizării celor 10 desene (5 + 5, după model, temele practice principale). 
Accentul se pune pe sublinierea diferențelor identificate la nivelul expresivității - 
care exprimă plastic, sugestiv, elocvent gândirea și sentimentele - dintre desenele 
(a se citi „combinare vizuală a liniilor”) realizate cu următoarele unelte/materiale: 
cărbune vegetal; peniță cu cerneală sau tuș; pensulă cu cerneală sau tuș; creion 
grafit; creion sanguină, sepia, băț cu cerneală sau tuș + creion plumb și argint 
(facultativ). 
 
Referatul este parte din examenul de la sfârșitul semestrului I. Date tehnice 
privind scrierea: minim 1000 cuvinte-maxim 1500 cuvinte, format doc, docx sau 
pdf. Este obligatoriu ca documentul să fie tehnoredactat și să contină numele și 
prenumele autoarei/ului, anul, specializarea, subiectul și bibliografia studiată. 
 
Termen încărcare pe classroom: 2 februarie 2022, ora 12. 
 
Mapa cu lucrările/temele practice, în format fizic, vor fi aduse în data de 31 
ianuarie 2022, interval orar 09:30-12:00, la sala 26. Această sarcină face parte din 
procesul de examinare.  
 
 
 
Anul II, Pictură, licență 
 
Examen + Restanțe / online – 03 februarie 2022, interval orar 16:00-18:00.  
Examinarea constă în evaluarea individual a lucrărilor practice realizate în 
semestrul I (cu accent pe tema practică principală) și a referatului scris.  
 
Linkul de acces la examen este postat pe classroom. 
 
Subiect referat - Descrierea din perspectivă subiectivă a procesului de pregătire 
și realizare a desenului, ca primă etapă a construirii unei imagini în tehnica uleiului 
transparent. Este important ca modelul să fie prezentat în introducere (autor, 
lucrare, an realizare, dimensiuni, tehnică). De asemenea, este util ca rezultatul 
obținut (desenul) să fie raportat la rezultatul final anticipat (cum o să arate 
lucrarea la finalul semestrului II , după aplicarea peliculelor colorate și 
transparente? Ce o să se mai vadă din desen? Etc.) . 



 
Referatul este parte din examenul de la sfârșitul semestrului I. Date tehnice 
privind scrierea: minim 1000 cuvinte-maxim 1500 cuvinte, format doc, docx sau 
pdf. Este obligatoriu ca documentul să fie tehnoredactat și să contină numele și 
prenumele autoarei/ului, anul, specializarea, subiectul și bibliografia studiată. 
 
Termen încărcare pe classroom: 2 februarie 2022, ora 12. 
 
Mapa cu lucrările/temele practice, în format fizic, vor fi aduse în data de 31 
ianuarie 2022, interval orar 10:00-11:00, la sala 26. Această sarcină face parte din 
procesul de examinare de la sfârșitul semestrului I.   
 
 
 
Anul III, Pictură, licență 
 
Examen + Restanțe / online – 03 februarie 2022, interval orar 14:00-16:00.  
Examinarea constă în evaluarea lucrărilor practice realizate în semestrul I (cu 

accent pe tema practică principală) și a referatului scris.  

Linkul de acces la examen este postat pe classroom. 

 

Subiect referat - Descrierea din perspectivă subiectivă a particularităților imaginii 

realizate în tehnica „părțile luminoase împăstate cu alb” (tema practică principală 

din semestrul I).   

 
Referatul este parte din examenul de la sfârșitul semestrului I. Date tehnice 
privind scrierea: minim 1000 cuvinte-maxim 1500 cuvinte, format doc, docx sau 
pdf. Este obligatoriu ca documentul să fie tehnoredactat și să contină numele și 
prenumele autoarei/ului, anul, specializarea, subiectul și bibliografia studiată. 
 
Termen încărcare pe classroom: 2 februarie 2022, ora 12. 
 
Mapa cu lucrările/temele practice, în format fizic, vor fi aduse în data de 31 
ianuarie 20212, interval orar 11:00-12:00, la sala 26. Această sarcină face parte 
din procesul de examinare de la sfârșitul semestrului I.   
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