
ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 
Regulament de Proiectare pentru Semestrul I 
 
PREDAREA: 
i. Proiectele se vor preda la timp, la data și până la ora stabilită prin 

temă. Nu se admit întârzieri şi nu se vor nota decât proiectele predate 
la termenul stabilit. 

ii. Predările etapelor principale ale proiectului au loc LUNI, conform 
orarului. 

iii. Se vor face corecturi doar în baza materialelor obligatorii de corectură 
solicitate de către cadrele didactice în prealabil şi a fişei de corectură. 

iv. Pentru a avea dreptul de a preda proiectul lung este necesară evidența 
pe fișa de corectură a minim cinci corecturi: doua pentru proiectul 
T3_S1 si trei pentru proiectul T4_S1. Predarile intermediare (daca este 
cazul), dacă aceastea au fost susţinute la panou şi au primit feed-
back, se consideră a fi corectură. 

 
REFACEREA: 
Proiectele lungi (se face referire la ultimele doua proiecte din semestrul I: T3_S1 
si T4_S1 )  se pot REFACE în următoarele condiţii cumulative: � 
Situaţia 1: au fost predate la termen, s-a efectuat numărul minim de corecturi cerut, dar 
nu au obţinut o notă de promovare. 
Situaţia 2: au fost predate la termen, dar se doreşte o mărire a notei iniţiale. În acest caz, 
nu se pot modifica conceptul şi soluţia iniţială, decât în aspectele lor de detaliu sau ca 
prezentare grafică. O îndepărtare de la conceptul iniţial descalifică automat proiectul de 
la reevaluare. � 
Refacerile nu mai beneficiază de corecturi. Refacerile se bazează pe observaţiile 
notificate de student la susţinerea şi discutarea finală a proiectului ce face obiectul 
refacerii. 
 
RESTANȚE: 
Reînmatriculații şi cei ce contractează în avans proiectarea de anul 2 refac integral 
proiectele lungi, respectând numărul de corecturi valabile pentru nerestanţieri, adică 
cinci in total (doua  T3_S1 + trei T4_S1). 
Restanțierii înmatriculați în ani mai mari refac  integral proiectele lungi. Pentru ca 
predarea să fie validă acești studenți au obligativitatea de a realiza un număr minim  trei 
corecturi (una in cadrul T3_S1 + doua pentru T4_S1). Fără aceste corecturi obligatorii 
proiectele nu pot fi predate. 
De asemenea, regulamentul de la Atelierul de Proiectare prevede cate un proiect de 
verificare in fiecare semestru. Astfel, proiectele lungi reprezintă activitatea pe parcurs si 
se pot reface in ultima săptămână a semestrului, iar proiectul scurt se poate reface in 
sesiunea de toamnă. 
Regulamentul refacerilor de proiecte pentru cei care au restante se va corela la acest 
regulament astfel: 
1.TOTI CEI CARE AU ACTIVITATEA PE PARCURS INCHEIATA CU NOTA VOR DA 
PROIECTUL SCURT PENTRU INCHEIEREA DISCIPLINEI 
2.TOTI CEI CARE AU PROIECTUL SCURT INCHEIAT CU NOTA VOR REFACE 
PROIECTUL LUNG PENTRU INCHEIEREA DISCIPLINEI. 
3.CEI CARE NU AU NICIO NOTA VOR REFACE AMBELE PROIECTE PENTRU 
INCHEIEREA DISCIPLINEI 
Notă: fişa de corectură este parte integrantă a proiectelor predate. Nu se poate preda 
niciun proiect fără fişa de corectură. 
De asemenea, fără prezentarea acestei fişe la începutul corecturii, discuţia pe marginea 
proiectului nu poate avea loc.	  
	  


