
 

SESIUNE EXAMENE SEMESTRUL 1, 24 IANUARIE – 13 FEBRUARIE 

2022, PROF. CRISTIAN-ROBERT VELESCU 

 

Stimați studenți ai Universității Naționale de Arte București, examenele la disciplina 

istoria artei, cursul profesorului Cristian-Robert Velescu sunt programate după cum 

urmează:  

1. Examenul adresat studenților doctoranzi va avea loc joi, 27 ianuarie 2022, la 

orele 12.30 

2. Examenul adresat studenților master ITA, dar și celorlalți studenți master, de la 

alte secții, care au optat pentru curs va avea loc miercuri, 2 feb. 2022, la orele 10.  

3. Examenul la disciplina istoria artei universale, corespunzător materiei 

semestrului 1 din anul întâi de studii, adresat tuturor secțiilor, dar și  studenților 

restanțieri din anii anteriori va avea loc joi, 3 februarie 2022, la orele 10.  

4. Examenul la disciplina istoria artei universale, corespunzător materiei 

semestrului 2 din anul întâi de studii, adresat studenților restanției din anii anteriori va 

avea loc joi, 3 februarie 2022, orele 12.30 

5. Examenul la disciplina istoria artei universale (artă modernă), adresat 

stundenților anilor 2 și 3 (toate secțiile, exceptând ITA), dar și studenților din anul 1 ITA 

va avea loc vineri 4 februarie 2022, orele 10. 

Examinare va decurge după cum urmează: va fi un examen online, găzduit de 

platforma CISCO. Studenții restanțieri se vor înscrie la secretariate, comunicându-și 

adresa de e-mail. Va fi 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. Studenții vor fi convocați de către profesor, potrivit listei de 

adrese care a fost utilizată și la convocarea la cursuri. Privitor la examinarea scrisă, 

găzduită de platformă, studenții vor ține seama de următoarele: 1. lucrările vor fi semnate 

în clar, purtând numele și prenumele scrise cu litere de tipar, secția și anul de studii; 2. în 

timpul examenului camerele video vor rămâne deschise, astfel încât examenul înregistrat 



de administratorii platformei să beneficieze de însușirea maximei transparențe. După 

comunicarea subiectelor (acestea vor fi proiectate pe ecranele computerelor), redactarea 

efectivă a lucrării se va face în 45 de minute. Studenții vor răspunde unui număr de trei 

întrebări. Primele două vor pretinde un răspuns scurt, formulat în una sau două propoziții, 

a treia urmând a fi mai complexă și întemeiată pe o imagine. Aceasta va fi proiectată pe 

monitor în tot timpul examenului. După încheierea procedurii de examinare, foile scrise 

de mână vor fi fotografiate și transformate într-un singur document pdf. În vederea unei 

corecte arhivări la descărcare, documentul pdf va purta în mod obligatoriu drept titlu 

numele studentului, prenumele, secția prescurtată, anul de studii marcat cu cifră 

arabă 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!), să nu apară răsturnate sau în poziție orizontală, altfel încât 

citirea lor să fie îngreunată sau imposibilă. Lucrarea în format pdf va fi transmisă imediat 

după examen, ca document atașat clasic (nu web!), pe ambele adrese e-mail ale 

profesorului examinator, personală și instituțională (cristianrobert_velescu@yahoo.de și 

cr.velescu@unarte.org).  Trimiterea se va face în răstimpul a maximum 15 minute de la 

încheierea examenului. După scurgerea acestui interval, lucrarea nu va mai putea fi luată 

în considerare. Nici lucrările trimise în alt format decât pdf și neintitulate corect – nume, 

prenume, secție și an – nu vor putea fi luate în considerare. În aceeași zi, în intervalul 

orar stabilit de secretariate între 11,00 – 14,00 eventual a doua zi, sau în ziua de luni a 

următoarei săptămâni (aceasta doar în cazul în care examinarea are loc într-o zi de vineri), 

lucrările vor fi depuse în format original, pe hârtie, la secretariatele facultăților la care 

studenții sunt înscriși. În mod excepțional, în cazul în care studenții nu se află în 

București, îi vor ruga pe colegi să depună în numele lor un exemplar „print” al lucrării. 

Examenul va putea fi validat doar prin transmiterea ambelor variante ale lucrării, 

electronică și fizică. Acestea vor fi comparate de profesorul examinator. Este absolut 

obligatoriu ca variantele să fie identice. Urându-vă succes la examen, vă trimit gândul 

meu bun. 

Cristian-Robert Velescu 
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