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PEISAJ. COMUNITATE. LOCUIRE.
Tema S1/4 reprezintă regulamentul de predare și evaluare al proiectelor de locuință. Tema de proiectare este 
cea predată de fiecare student ca răspuns la tema S1/3. Regulamentele propuse la etapele anterioare, cel al 
comunității și cel al locuinței, vor fi respectate integral în elaborarea proiectului!

Capacitatea de a respecta regulamentul comunității și  tema de proiectare.
Capacitatea studentului de a se raporta la  comunitatea propusă.
Capacitatea de valorificare a  peisajului și a comunității  prin volumetria propusă.
Capacitatea de rezolvare volumetrică a locuinței în raport cu peisajul.
Capacitatea de rezolvare funcțională a temei și a volumetriei. 
Capacitatea de a reprezenta grafic, coerent, proiectul propus.

Pentru a avea dreptul de a preda proiectul S1/4 este necesară evidența a minim 3 corecturi pe fișa de corectură! 
(30.11.2012 este zi liberă prin hotararea Ministerului Educației)

Piese obligatorii pentru predarea temei S1/4:
Proiectul va fi prezentat prin intermediul a maxim 3 formate A1, paginate pe verticală - tehnică de redactare la 
alegere.
- macheta locuinței propuse și a terenului, scara 1:100 - acest material se va preda la susținere!
- piese desenate, scara 1:100 - planurile tuturor nivelurilor minim 2 secțiuni, toate fațadele
- plan de situație ce va conține amenajarea terenului, scara 1:200
- plan de încadrare în zonă ce va conține amenajarea terenului și a vecinătăților, scara 1:500
- o (1) perspectivă principală, de mari dimensiuni, din exterior - inserție în fotografie
- text explicativ al proiectului - maxim 200 de cuvinte!

Piese opționale/ Elemente de ajutor în procesul de evaluare:
- scheme conceptuale
- perspective exterioare, perspective interioare
- scenariu de tip banda desenată
- perspective de detaliu int/ext
- relații specifice comunitare
- orice alt material considerat de către student a fi util în evaluarea și înțelegerea proiectului

Predarea proiectului se va face în data de 10.12.2012, ora 19.00, la etajul 6.
Susținerea proiectului se va face în cadrul grupelor în data de 11.12.2012, începând cu ora 16.00.


