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Art. 1. ÎNSCRIEREA ANUAL

A STUDEN ILOR

Înscrierea la refacerea proiect rii din sem. I se efectueaz în perioada 1 –8 octombrie
Înscrierea la refacerea proiect rii din sem. II se efectueaz în perioada

20 – 27 februarie

Înscrierea pe listele îndrum torilor de diplom se efectueaz în perioada 1 –8 octombrie
Înscrierea la prediplom se efectueaz in perioada

20 – 27 februarie

Înscrierea la diplom se efectueaz pân la data de

1 iulie

Art. 2 . FRECVEN A - PARTICIPAREA STUDEN ILOR LA ATELIERUL DE PROIECTARE
În înv

mântul de de arhitectur , frecven a este o condi ie necesar

i obligatorie

forma iei; în mod firesc ea conduce la influen area nivelului not rii finale. In cadrul sistemului
de credite, participarea studentului la activitatea didactic pe parcursul acesteia, este parte
din notarea final . Prezen a la toate activit ile didactice este obligatorie, a a cum este
obligatorie predarea tuturor proiectelor de orice fel, în zilele i orele fixate i anun ate
oficial. Nerespectarea obliga iilor anterioare conduce la nepromovarea

proiectului

respectiv. Pentru toate situa iile individuale speciale (amân ri personale, schimb ri în
program, prezentarea cu alt grup ) este necesar o aprobare din partea Decanatului cu un
aviz de principiu din partea titularului disciplinei, sau atunci când este cazul - aprobarea
Biroului Consiliului Profesoral sau Senatului (situa ii excep ionale).
Art.3. ABSEN E MEDICALE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTUR

I

URBANISM :
3.1.1.

În cazul absent rii (medical motivate) sub 50 % din totalul orelor prev zute de

programa analitic , conduc torul atelierului de proiectare în arhitectur sau în urbanism va
evalua nivelul cuno tin elor dobândite pe parcursul studiului la proiectul / faza / tema de
arhitectura sau de urbanism i va nota în consecin .
3.1.2. În cazul absent rii peste 50 % din totalul al orelor prev zute în programa analitic ,
motivate medical, studentul va putea reface proiectul / faza / tema de arhitectura sau

urbanism (în sesiunea de restan e, conform prezentului regulament, sau in anul
universitar urm tor, la data planific rii acesteia).
.
3. 3. Motivarea absen elor:
Cererea de motivare a absen elor se va depune la Secretariatul Decanatului Facult ii de
Arhitectur

i Construc ii Oradea, în termen de 7 zile de la încetarea perioadei de absen

motivat , având anexate certificatele medicale justificative, vizate de Cabinetul medical al
Universit ii din Oradea (inclusiv pentru ob inerea prelungirii medicale a anului de studii).
O copie a certificatului medical, vizat de Cabinetul medical al Universit ii din Oradea i
înregistrat la Secretariatul facult ii va înso i proiectul sau orice alt
cuno tin elor care se noteaz

form

de verificare a

i se va arhiva împreun cu aceasta.

Art. 4 . RECUNOA TEREA STUDIILOR
În sistemul de credite, recunoa terea studiilor se face în urm toarele condi ii:
4.1. în cazul refacerii, prelungirii medicale sau întreruperii unui an de studiu, recunoa terea
notelor i creditelor aferente se opereaz de c tre secretariat în baza cataloagelor
4.2. notele ( i creditele) ob inute (atât in cadrul Universit ii din Oradea – Facultatea de
Arhitectur si Construc ii, cât i în alte centre universitare din care se efectueaz transferul,
din

ar

sau din str inatate) î i p streaz

valabilitatea numai pentru ultimii 3 ani

universitari consecutivi i numai în m sura reg sirii disciplinelor respective (sau a unora
echivalente) în regulamentul de promovare al anului de studii din anul universitar în care se
procedeaz la echivalare i pe baza programelor analitice.
4.3. în cazul accept rii transferului de la facult i similare de stat - prin decizia Rectorului, pe
baza propunerilor comisiei de resort - se precizeaz : anul de înmatriculare, diferen ele i
recunoa terea de note i credite; se precizeaz c în aceast situa ie se impune ca minim 2
ani de înv

mânt consecutivi s

fie efectua i la Facultatea de Arhitectur

i Construc ii

Oradea.
4.4. In cazul unor studii în str in tate:
4.4.1 prin programul SOCRATES - comisia SOCRATES va preciza disciplinele, notele

i

creditele recunoscute, precum i media semestrial / anual ; eviden a documentelor originale,
detaliat , este în r spunderea Biroului SOCRATES.
4.4.2. pe cont propriu - decizie a Rectorului Universitatii Oradea, pe baza propunerilor
comisiei de resort cu preciz rile: disciplinele, notele i creditele recunoscute, modul de calcul
al mediei semestriale/anuale.

Art. 5. CONCEPTUL - PLANULUI DE ÎNV
Planul de înv

MÂNT – CATEDRA DE ARHITECTUR

mânt urm re te în esen

însu irea cuno tin elor

tehnice

i

func ionale precum i a calit ii estetice necesare obiectului de arhitectur de calitate,
integrat in context urban sau rural atît in mediu construit cît i in cel natural.
Înv

mântul de desf

oar

în baza curriculei specifice pentru fiecare program de studiu,

aceste programe specifice integrîndu-se in conceptul general de preg tire al facult ii. Pentru
preg tirea profesional , în Facultatea de Arhitectur

i Construc iii – Catedra de arhitectur ,

sunt prev zute un num r specific de ore didactice pe s pt mân în sistemul de credite, sub
form de activit i de proiectare cu caracter de sintez sau pe specialit i. Curricula este
structurat in materii teoretice i practice din acela i domeniu in scopul integr rii cuno tin elor.
S lile de atelier de proiectare asigur

locuri de lucru pentru to i studen ii. Materialele

ustensilele necesare studiului individual

i

i redact rii proiectelor - cu excep ia

plan etelor - se procur de c tre studen i.
Art. 6. ACTIVITATEA

DE

PROIECTARE IN DOMENIUL ARHITECTURII

I

URBANISMULUI
6.1. Temele pentru activitatea la atelierul de proiectare se precizeaz
coordonator de disciplin
pentru desf

la începutul fiec rui semestru, odat

de c tre fiecare

cu termenele programate

urarea la nivelul graficelor semestriale.

6.2. Temele - program se prezint

studen ilor în prima

reuniuni generale, sau separat, pe ateliere,

edin

de atelier în cadrul unei

preg tirea acestei activit i intrând

în

responsabilitatea coordonatorului de proiect.
6.3. Tema schi ei de schi

se anun

la avizier cu o zi înainte de ziua programat , informa ii

detaliate privind tema – program fiind puse la dispozi ia studen ilor la începutul edin ei de
lucru din ziua sus inerii schi ei.
6.4. Activitatea studen ilor la atelierul de proiectare (de arhitectur
desf

oar

în cadrul grupei respective,

fiind urm rit

i de urbanism) se

de c tre cadrele didactice

îndrum toare, în sensul particip rii efective a acestora la procesul didactic specific.
Urm rirea se va face pe baza fi ei individuale de corectur . Aceasta va cuprinde: numele
studentului, data corecturii, numele cadrului didactic îndrum tor, observa ii privind activitatea
studentului în momentul corecturii i recomand rile îndrum torului de atelier proiectare.
6.5. Activitatea de proiectare a studentilor este evaluata in baza a :
6.5.1. Doua proiecte lungi pe an universitar, cate unul pe semestru
6.5.2. Doua proiecte scurte pe an universitar, cate unul pe semestru
6.5.3. Patru schite de schita pe an universitar, cate doua pe semestru
6.5.4. Exceptie fac anii de studiu I si VI dupa cum urmeaza: pentru anul I sunt prevazute
doua proiecte lungi (cate unul pe semestru) si 4 proiecte scurte (cate doua pe semestru), iar

pentru anul de studii VI se va elabora un singur proiect, în semestrul XI (primul semestru al
anului VI).
6.6. Proiectele lungi sunt lucr rile de sintez interdisciplinar cele mai importante pentru
formarea complex a student ilor în procesul inv

mântului de arhitectur

i de urbanism.

Timpul de lucru aferent unui proiect lung poate varia între 9 – 10 s pt mâni. Proiectele lungi
vor cuprinde dou
studiului

sau trei etape de studiu, parcurgerea acestora fiind parte integrant

a

i condi ie obligatorie pentru predarea final . În absen a pred rii unei etape de

studiu sau a num rului minim de corecturi impus prin tem , nu se va accepta predarea
final . Toate corecturile vor fi consemnate pe Fi a de corectur , atestînd prezen a i evolu ia
studentului la atelierul de aehitectur .
6.7. Proiectele scurte sunt lucr ri de verificare ale unora dintre componentele
sistemului de formare a studentului arhitect. Timpul de lucru aferent unui proiect scurt
poate varia între 2 - 3 s pt mâni.
* Proiectele lungi sunt proiecte realizate exclusiv individual.
Proiectele scurte pot fi uneori realizate în echip , componen a echipelor ca num r de
studen i fiind definit prin temele de proiectare. Func ie de modalit ile specifice de
notare i de activitatea studen ilor în cadrul echipelor, notele în cadrul unei echipe pot
fi diferite, reflectând activitatea individual

pe parcursul elabor rii proiectelor,

coroborat cu cea din cadrul echipei.
6.8. Schi a de schi

este o “lucrare de verificare”, deci individual , elaborarea

redactarea ei fiind obligatorie în atelier.Timpul de lucru pentru Schi a de schi
ore, i se desf

i

este de 8 -10

oar în afara timpului afectat activit ii de atelier (de regul , sâmb ta). Nu se

accept schi e elaborate prin metodele proiect rii asistate de calculator.
6.9. Cerin ele impuse prin tema-program pot fi grupate pe etape în cazul lucr rilor cu un grad
crescut de complexitate, a a cum s-a ar tat mai sus; în acest caz reparti ia / împ r irea
creditelor se face

prin graficul activit ilor, publicat la începerea proiectului, prin tema

program.
6.10. Disciplina Proiectare de Arhitectur

este considerat

absolvit

în condi iile în care

notele ob inute la fiecare dintre temele de proiectare sunt cel pu in egale cu 5 (cinci).
6.11. În cadrul disciplinei, este admis respingerea unui singur proiect lung, acesta
urmând a fi recuperat în urm torul an de studii, în cadrul atelierului de proiectare al
anului universitar succesiv.
6.12. În cazul respingerii ambelor proiecte lungi (câte unul aferent fiec rui semestru),
studentul respectiv este considerat respins la disciplina Proiectare de Arhitectur ,
urmând ca anul de studii respectiv s fie repetat integral, în anul universitar urmator.
6.13. Restan ele admise pentru disciplina Proiectare de Arhitectur sunt urm toarele:

a. Cel mult un proiect scurt pe semestru, respectiv cel mult dou proiecte scurte
pe an, cu condi ia ca nu mai mult de unul dintre acestea s poat fi recuperat în
sesiunea de restan e din toamn .
b. Un proiect scurt i dou schi e de schi
6.14. În cadrul disciplinei, schi ele de schi

pe anul universitar în curs.
programate de coordonatorii de an vor fi

considerate promovate numai în condi iile în care notele ob inute la fiecare din cele patru
schi e, aferente unui an universitar, sunt cel pu in egale cu 5 (cinci) pentru fiecare în parte.
6.15. Un proiect scurt poate fi recuperat o singura dat

pe an, indiferent de sesiunea de

restan e.
Art. 7. EVALUAREA I NOTAREA ACTIVITATII DE PROIECTARE
7.1. Lucrarile (proiecte, studii, schita de schita ) se predau obligatoriu in ziua stabilita
si in intervalul de timp precizate prin tema –program si comunicate la lansarea
proiectului, sau anuntate pe parcursul derularii lucrarii / proiectului.
Predarea cu intarziere a proiectelor (indiferent de categoria lor, lungi, scurte si schite
de schita) la toate disciplinele care au aceasta forma de evaluare nu este permisa.
7.2. Organizarea predarii este responsabilitatea coordonatorului de proiect. Proiectul este
obligatoriu identificat prin insemnele de recunoastere a autorului (nume, prenume, an de
studiu, grupa) , asa cum s-a specificat in tema-program. Plansele din cadrul proiectului vor
contine obligatoriu : titlul proiectului, numele plansei, scara plansei si numarul de ordine al
acesteia in cadrul proiectului
7.3. Pe parcursul activitatii de atelier la disciplinele arhitectura si la cea de urbanism, la
lucrarile complexe de lunga durata, este obligatorie organizarea prin grija atelierului a unei
“corecturi la panou” a carei apreciere va interveni in evaluarea pe parcurs.
7.4. Evaluarea activitatii studentilor la proiecte si studii se realizeaza in cadrul atelierului,
acesta propunand pentru jurizare proiectele cu note de 8, 9, 10 si sub 5. In urma jurizarii, se
definitiveaza inclusiv notele pentru celelalte lucrari, cu valori cuprinse intre 5 – 7.
7.5.

Evaluarea se face in conformitate cu acele criterii care au fost precizate in tema-

program; se acorda o nota pentru activitatea pe parcurs si o alta nota pentru lucrarea
prezentata. Nota finala rezulta ca medie aritmetica intre cele doua valori, astfel incat notele
pentru studenti care au lucrat in acelasi colectiv pot fi diferite.
7.6. Schitele de schita se noteaza intr-o singura sedinta de juriere in termen de max. 7 zile
lucratoare de la predarea lor de catre studenti.
7.7. Evaluarea proiectelor se realizeaza in termen de maxim de sapte zile lucratoare de
la predare – prima etapa – in cadrul atelierului, in termen de inca trei zile a doua etapa –
jurizarea – astfel incat in termen de zece zile operatiunea sa fie incheiata, notele
transmise secretariatului si publicate.

7.8. Dupa evaluare, lucrarile se pastreaza prin grija coordonatorului de an, pe tot parcursul
anului universitar in curs, ulterior putand fi inapoiate studentilor; tot in responsabilitatea
acestuia intra si selectarea a 3 – 5 proiecte considerate reprezentative si 2 – 5 cele mai
slabe, care vor fi arhivate cu titlu permanent.
7.9. Semestrial, la propunerea coordonatorilor atelierelor de an, proiectele meritorii vor fi
evaluate si selectionate, în vederea constituirii proiectelor de referin

care pot fi expuse in

cadrul ANUALEI - STUDENT PROIECT.
Pentru proiectele selectionate, prin grija coordonatorilor atelierelor de an, studentii sunt
obligati sa predea in maxim trei zile din momentul notificarii de catre coordonatorul de an un
exemplar din proiect in format PDF pe un CD procurat de catre student, aceasta devenind
conditie de notare a respectivului proiect.
7.10. Fisa individuala de evaluare a studentului la disciplinele proiectare de arhitectura si
proiectare de urbanism se realizeaza de catre indrumatorui de grupa – coordonatorul
disciplinei si va avea la baza un formular unitar pentru toti anii de studii.
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