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RESTANȚE și MĂRIRE NOTĂ sesiune toamnă 
 

 
 
ANUL I, pictură, licență,  

Data: 01.09.2022, interval orar 10:00-12.00,  
Modalitatea de examinare: online, Google Meet (link-ul de acces se postează pe 

classroom cu două zile înainte de ziua examinării) 

 

Examinarea constă în: 

 

1. RESTANȚĂ - se încarcă pe classroom toate temele practice, așa cum au fost ele 

prezentate în semestrul pentru care se susține restanța + referatul scris (informațiile se 

găsesc pe classroom, platforma de lucru).  

 

Examinarea constă în prezentarea individuală a mapei (virtuale) cu imagini din 

procesele de realizare a temelor practice principale și secundare + cu rezultatele finale 

și a referatului scris.  

 

2. MĂRIRE NOTĂ - se încarcă pe classroom imagini noi cu temele practice din 

semestrul întâi sau al doilea (în funcție de semestrul pentru care se susține mărirea 

notei), imagini din care să reiasă, comparativ cu cele încărcate inițial, creșterea calității 

lucrărilor practice principale și secundare; de asemenea, se completează mapa virtuală, 

dacă este cazul, cu toate temele practice din semestrul pentru care se susține mărirea 

notei) + referatul refăcut (cel vechi este actualizat cu noile descoperiri din timpul 

perioadei suplimentare de lucru). 

 

 

 

ANUL II, pictură, licență,  

Data: 01.09.2022, interval orar 12:00-14.00,  
Modalitatea de examinare: online, Google Meet (link-ul de acces se postează pe 

classroom cu două zile înainte de ziua examinării) 

 

Examinarea constă în: 

 

1. RESTANȚĂ - se încarcă pe classroom toate temele practice, așa cum au fost ele 

prezentate în anul și semestrul pentru care se susține restanța + referatul scris (toate 

informațiile referitoare la temele practice și referate fiind de găsit pe classroom, 

platforma de lucru).  

 

Examinarea constă în prezentarea individuală a mapei (virtuale) cu imagini din 

procesele de realizare a temelor practice principale și secundare + cu rezultatele finale 

și a referatului scris specifice anului și semestrului pentru care se susține restanța.  



 

2. MĂRIRE NOTĂ - se încarcă pe classroom imagini noi cu temele practice din 

semestrul întâi sau al doilea (în funcție de semestrul pentru care se susține mărirea 

notei), imagini din care să reiasă, comparativ cu cele încărcate deja, creșterea calității 

lucrărilor practice principale și secundare; de asemenea, se completează mapa virtuală, 

dacă este cazul, cu toate temele practice din semestrul pentru care se susține mărirea 

notei) + referatul refăcut (cel vechi este actualizat cu noile descoperiri din timpul 

perioadei suplimentare de lucru). 

 

În toate situațiile de mai sus este necesar a se lua legătura cu Secretariatul Facultății de 

Arte Plastice pentru informații referitoare la Cererea care trebuie depusă (dacă este 

cazul) + Taxa care trebuie plătită (dacă este cazul).  

 

Mulțumesc! 

 

 

 

Lector univ. dr. Marian I. Dobre (profesor asociat)  

Asistent univ. drd. Teodor Ștefan  


