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Anul III, Pictură, licență
EXAMEN semestrul al II-lea
18 MAI 2022, interval orar 16:00-18:00.
Examenul se susține online – Google Meet. Link-ul de acces va fi trimis fiecărui
student cu 24 de ore înainte de examinare + va fi postat pe classroom.
Examinarea constă în prezentarea lucrării practice principale din semestrul al IIlea: un „Autoportret” realizat în una din cele 4 tehnici specifice picturii
reprezentaționale (figurative) sau într-o tehnică personală ce ar putea fi plasată în
rândul celor 4 și a Fișei tehnice a lucrării. Aceasta din urmă va fi un document
scris cu următoarea structură: numele și prenumele autoarei/autorului; denumirea
lucrării; tehnica în care a fost realizată; dimensiunea (în cm, înălțimea lucrării se
trece prima); dacă este semnată sau nu (dacă da, se specifică unde apare
semnătura, ce scrie, cu ce culoare); dacă se află sau nu în patrimoniu la data
realizării fișei; descrierea lucrării (se descrie, în detaliu, ce se vede); descrierea
tehnologiei și a tehnicii în care a fost realizată lucrarea (se descrie, în detaliu, cum
a fost realizată, de la desen până la stratul de protecție final, materialele folosite,
solvent etc.).
Date tehnice privind realizarea Fișei tehnice: minim 500 – maxim 1000 cuvinte,
format doc, docx sau pdf.
Termen de încărcare pe classroom a „Autoportretului” – lucrare finală și etape
intermediare – și a Fișei tehnice: 17 mai 2022.
Mapa cu exerciții + tema practică principală realizată în semestrul al II-lea vor fi
predate în data de 30 mai 2022, în interval orar 11:00-13:00, la sala 26.

RESTANȚE semestrul I
18 MAI 2022, interval orar 16:00-18:00.
Examenul se susține online – Google Meet. Link-ul de acces va fi trimis fiecărui
student înscris cu 24 de ore înainte de examinare + va fi postat pe classroom.
Examinarea constă în prezentarea lucrării practice – o imagine realizată în tehnica
„părțile luminoase împăstate cu alb” – și a unui referat cu subiectul: ”Descrieți
diferențele dintre efectele picturale/vizuale obținute și cele pe care preconizați a le
obține, identificate în urma comparării tehnicii experimentate - părțile luminoase
împăstate cu alb - cu tehnica pe care intenționați să o abordați în realizarea
lucrării de licență”. Este recomandată abordarea subiectului din perspectivă
subiectivă.

Date tehnice privind scrierea referatului: minim 1000 cuvinte-maxim 1500 cuvinte,
format doc, docx sau pdf. Referatul este obligatoriu să contină numele și
prenumele autoarei/ului, anul, specializarea, subiectul și bibliografia studiată.
.
Termen de încărcare pe classroom a lucrării practice – etapă finală și
intermediare – și a referatului: 17 mai 2022.

REEXAMINARE anii I și II, ambele semestre
1 IUNIE 2022, interval orar 16:00-18:00.
Examenul se susține online – Google Meet. Link-ul de acces va fi trimis fiecărui
student înscris cu 24 de ore înainte de examinare + va fi postat pe classroom.
Examinarea constă în prezentarea a câte unei lucrării practice – pentru anul I: o
imagine realizată în tehnica „de bază” și a unui referat cu subiectul: ”Descrieți, din
perspectivă subiectivă, efectele picturale/vizuale obținute prin folosirea tehnicii de
bază”; pentru anul II: o imagine realizată în tehnica „uleiului transparent” și a unui
referat cu subiectul: „Descrieți, din perspectivă subiectivă, efectele
picturale/vizuale obținute prin folosirea tehnicii uleiului transparent”.
Date tehnice privind scrierea referatului: minim 1000 cuvinte-maxim 1500 cuvinte,
format doc, docx sau pdf. Referatul este obligatoriu să contină numele și
prenumele autoarei/ului, anul, specializarea, subiectul și bibliografia studiată.
.
Termen de încărcare pe classroom a lucrărilor practice și a
referatelor: 27 mai 2022.
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