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N.B.! Studenții vor avea asupra lor carnetul de student (avizat).
N.B.! Studenții vor fi repartizați în 2 grupe, potrivit numărului de ordine
al fiecărui student din lista celor înscriși la curs, pusă la dispoziție de către
Secretariat.
N.B.! Examenul va consta în două subiecte (sinteză pe un subiect la
alegere din cele propuse de profesor / 20 min. + analiză / interpretare de
imagine – la alegere, din două imagini –, c. 25 rr. / 25 min.]).
N.B.! Nota finală va fi formată din media notelor celor două subiecte.
N.B.! Barem subiect 1 = 50 p. tratarea temei propuse + 30 p. exemplificare
opere + 10 p. pertinența abordării / limbajului + 10 p. of. = 100 pp.; Barem
subiect 2 = 10 p. recunoaștere imagine + 10 p. precizare context (istoric,
cultural, artistic) + 50 p. analiză / interpretare a imaginii + 10 p. relație cu
cel puțin o altă imagine + 10 p. pertinență a abordării / limbaj critic + 10 p.
of. = 100 p.; punctajele ambelor subiecte sunt fracționabile.
N.B.! Atât subiectul de sinteză, cât și imaginile oferite spre analiză /
interpretare vor fi selectate din următoarele locuri: Istoria artei, de Sir E.
Gombrich (cap. I, II, III pt. examen sem. I și cap. IV, V, VII pt. examen
sem. II), respectiv Istoria artelor plastice, de Adriana Botez-Crainic, vol. I
(cap. Arta Egiptului antic și Arta Greciei antice pt. examen sem. I și cap.
Arta Romei antice și Stilul bizantin pt. examen notă sem. II). Din
bibliografia menționată vor fi selectate doar imagini discutate la curs (iar
notarea va ține cont și de analiza acestor imagini realizată în cadrul
cursului).
N.B.! Repartizarea studenților la examenul din data de 2.09.2022: Grupa 1,
10.oo-10.45 h.: examen sem. I; Grupa 2, 11.oo-11.45 h.: examen sem. II,
studenții cu nr. de ordine de la 1 la 60 (inclusiv); Grupa 3, 12.oo-12.45 h.:
examen sem II, studenții cu nr. de ordine de la 61 la 157 (inclusiv).
N.B.! Studenții care susțin restanță / reexaminare / mărire notă pentru
ambele semestre și au nr. de ordine sub 61, pot înlocui grupa 2 de examen
cu grupa 3 (pentru a beneficia de o pauză între cele două examinări).

