
Examinare la Anatomie Artistică –- 31 august 2022 

 

In atenţia studenţilor din anul I care doresc să fie examinaţi ȋn vederea măririi notei 

(din semestrul II) la Anatomie Artistică 

studenţi ai Facultăţii de Arte Plastice (secţiile: Pictură, Grafică, Sculptură, Pedagogia Artei) şi ai 

Facultăţii de Arte Decorative (secţiile: Arte Textile, Ceramică Sticlă Metal) 

 

Pentru rezolvarea problemelor administrative ȋn vederea participării la examen, va rog să 

luaţi legatura cu secretariatul până luni 29 august 2022. 

Studenţii care vor să se prezinte la examinare sunt rugaţi să trimită un email până cel 

târziu luni 29 august 2022 ora 18.00 la următoarele adrese andra.panduru@unarte.org şi   

panduruanatomie2020@gmail.com , email ȋn care trebuie menţionat numele, prenumele, sectia. 

Lucrarea la Anatomie Artistică are două părţi, o parte practică şi o parte teoretică. 

Examinarea constă ȋn verificarea noţiunilor teoretice şi aplicarea lor ȋn practică. 

In ziua stabilită pentru examinare 31 august 2022, la ora 10.00 studentul va avea 

disponibil pe Google Classroom un document cu subiectele ȋn detaliu (două părţi: cerinţa pentru 

partea practică, cerinţa teoretică); tot ȋn acest document se va preciza timpul acordat realizării 

lucrării.  

 

Bibliografie obligatorie pentru semestrul 2: Ghe.Ghitescu - Anatomie Artistica vol.2 şi vol.3 

 

Data limită de predare a mapei 30 august 2022 ora 20.00  

Vă rog să fotografiaţi numai desenele recente care nu au fost prezentate până la examenul 

din 19 iunie 2022 

Desenele făcute pentru seminar (ecorşeul, schiţe cu părţi ale ecorşeului şi crochiurile ecorşate), 

predate la timp, au fost deja notate.  

Mapa cu desenele dvs. recente, vă rog, să cuprindă cel mult 20 fotografii ale desenelor, 

redenumite - Nume Prenume Sectie Anul. Puteţi gupa 2 maxim 3 desene, când fotografiati.  

Toate fotografiile vor fi JPG 

Inainte de fotografiere, fiecare desen trebuie semnat de mână - Nume Prenume Sectie Anul. 

 

Aceste fotografii vor fi plasate pe Google Classroom ȋn “Spaţiul suplimentar - 2”. 
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