
SEMESTRUL II

DATA An 1 An 2 An3 Master 1 Master 2

20-24.02. 

2023

Studiul formei plastice - desen 

asist. univ. dr. Marcel Scutaru
Cercetarea suprafetelor arhitecturale/ 

Metodologia conservării - restaurării 

piatră - asist. drd.  Ionel Gemănar

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

Conservare preventivă a 

monumentelor istorice - studii de caz  

prof. univ. dr. Ioana Gomoiu

27.02-03.03. 

2023

Metodologie conservarii-

restaurarii piatră                        

asist. univ. drd. Ionel Gemănar

Studiul formei plastice - desen        

asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Studii de caz privind interventia de 

conservare - restaurare  - lect. 

univ. dr. Romeo Gheorghiță

Conservare preventivă a 

monumentelor istorice - studii de caz  

prof. univ. dr. Ioana Gomoiu

6.03-10.03. 

2023

Studiul formei plastice - modelaj 

asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Cercetarea suprafetelor arhitecturale si 

Metodologia conservării si restaurării 

(pictura pe lemn - lect. univ. dr. Cristina 

Serendan

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Studii de caz privind interventia de 

conservare - restaurare  - lect. 

univ. dr. Romeo Gheorghiță

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

13.03-17.03. 

2023

Documentația de conservare - 

restaurare -                                          

lect. univ. dr. Romeo Gheorghita

Studiul formei plastice - culoare         

asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Cercetare, evaluare, proiectare in 

conservarea si restaurarea operei 

de arta  - prof. univ. dr. Dan 

Mohanu

Ameliorarea factorilor de microclimat in 

conservarea bunurilor culturale lect. 

univ. dr. Roxana Rădvan

20.03-24.03. 

2023

Analiza tehnologică a operei de 

artă  paleotehnici - sculptură - 

asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Documentația de conservare - 

restaurare -                                          

lect. univ. dr. Romeo Gheorghita

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Cercetare, evaluare, proiectare in 

conservarea si restaurarea operei 

de arta  - lect. univ. dr. Cristina 

Serendan

Chimia pentru conservarea si 

restaurarea operei de arta  lect. univ. 

dr. Irina Huică

27.03-31.03. 

2023

Biodeteriorarea operei de arta - 

prof. univ. dr. Ioana Gomoiu   

Studiul formei plastice - modelaj            

asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Documentația de conservare - 

restaurare - lect. univ. dr. Romeo  

Gheorghita

Studii de caz privind interventia de 

conservare - restaurare  lect. univ. 

dr. Serendan Cristina

Studii de caz privind interventia de 

conservare - restaurare  conf. univ. dr. 

Maria Dumbravician

03.04-

7.04.2023

Analiza tehnologică a operei de 

arta - paleotehnici -  pictura pe 

lemn                                                

-lect. univ. dr. Cristina Serendan

Cercetarea suprafetelor arhitecturale si 

metodologia conservării si restaurării 

pictura murala - conf. univ. dr. Maria 

Dumbravician

Analiza tehnologica a operei de 

arta pictura murala

Etiopatogenia operei de artă, 

tratamentul biodeteriogenilor  prof. 

univ. dr. Ioana Gomoiu

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

10.04-14.04. 

2023

Imaginea fotografică în restaurare 

drd. Ioana Olteanu

Teoria restaurării  conf. univ. dr.  Maria 

Dumbrăvician

Documentația de conservare - 

restaurare 

Etiopatogenia operei de artă, 

tratamentul biodeteriogenilor  prof. 

univ. dr. Ioana Gomoiu

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

14.04-17.04 zile libere: Paști)

18.04-21.04. 

2023

Imaginea fotografică în restaurare 

drd. Ioana Olteanu

Biodeteriorarea operei de arta - prof. 

univ. dr. Ioana Gomoiu   

Documentația de conservare - 

restaurare 

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

24.04-28.04. 

2023

Metodologie conservarii-

restaurarii  pictură murală conf. 

univ. dr. Maria Dumbravician

Analiza tehnologică a operei de arta 

pictura murala lect. univ. dr. Gheorghiță 

Romeo

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Memoria interventiei de 

conservare-restaurare - studii de 

caz prof. univ. dr. Dan Mohanu, 

drd. Ioana Olteanu

Studii de caz privind interventia de 

conservare - restaurare  lect. univ. dr. 

Romeo Gheorghita

02.05-05.05. 

2023

Biodeteriorarea operei de arta - 

prof. univ. dr. Ioana Gomoiu   

Documentația de conservare - 

restaurare -                                          

lect. univ. dr. Romeo Gheorghita

Metodologia conservarii 

restaurarii - pictura murala, 

pictura pe lemn, sculptura

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori

Memoria interventiei de conservare-

restaurare - studii de caz prof. univ. dr. 

Dan Mohanu

8.05-12.05. 

2023

Documentația de conservare - 

restaurare -                                          

lect. univ. dr. Romeo Gheorghita

Analiza tehnologica a operei de arta 

sculptură asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Imaginea fotografică în 

restaurare drd. Ioana Olteanu

Memoria interventiei de 

conservare-restaurare - studii de 

caz prof. univ. dr. Dan Mohanu, 

drd. Ioana Olteanu

Studiu individual/consultări cu 

profesorii coordonatori
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15.05-19.05. 

2023

Analiza tehnologică a operei de 

arta pictura murala  - lect. univ. dr. 

Romeo Gheorghita

Analiza tehnologică a operei de arta 

pictura pe lemn  lect. univ. dr. Serendan 

Cristina

Imaginea fotografică în 

restaurare drd. Ioana Olteanu

Chimia pentru conservarea si 

restaurarea operei de arta  lect. 

univ. dr. Irina Huică

Dezvoltarea Proiectului Masteral lect. 

univ. dr. Serendan Cristina

22.05-26.05. 

2023

Metodologia conservarii-restaurarii 

pictură pe lemn - lect. univ. dr. 

Cristina Serendan

Elaborarea lucrării de licență 

conf. univ. dr. Maria 

Dumbrăvician

Dezvoltarea Proiectului Masteral 

conf. univ. dr. Maria Dumbrăvician

Lucrare de dizertație                           

conf. univ. dr. Maria Dumbrăvician


