
1. DESFĂȘURAREA ATELIERULUI DE PROIECTARE:

Atelier față în față, FAUT

1.1. Desfășurarea orelor de atelier va avea loc în regim față-în-față. În cazuri speciale orele se vor

desfășura în regim online, cu anunțarea în prealabil a studenților prin intermediul Campusului virtual.

1.2. Prezența față în față a studenților și profesorilor va implica o conduită socială responsabilă, prin

respectarea recomandărilor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului (purtarea măștii pe nas și gură în

cazul prezentării unor simptome de răceală/ gripă).

1.3. Nu se vor prezenta la activitățile față în față persoanele confirmate cu infecție cu SARS-CoV-2,

aflate în perioada de izolare la domiciliu. În această situație se vor anunța din timp îndrumătorii de

grupă și se va face, ulterior, dovada oficială a încadrării în această categorie.
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2.  PREDAREA:

2.1. Proiectul în format digital (scan, în format pdf sau jpg), aferent fazei finale și fazelor intermediare,

se va preda la Campusul virtual la data și până la ora stabilită pe blogul anului.

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

2.2. Dacă va fi cazul, predarea în format fizic va avea loc ulterior, la o dată și o oră care va fi

comunicată la nivelul anului, pe Campusul virtual.

2.3. Pentru a putea preda proiectele, este necesară realizarea unui număr minim de corecturi la

fiecare temă:

min. 5 corecturi la T1_S1 și

min. 8 corecturi la T2_S1.

2.4. Corectura la predarea intermediară (acolo unde este cazul) și cea finală, la panou, intră în

cuantumul corecturilor menționate la punctul 2.3. și sunt obligatorii pentru promovarea acestei

materii. Sunt considerate corecturi dacă au fost susținute la nivel de grupă și au primit feedback de la

cadrele didactice.

2.5. Se vor face corecturi doar în baza materielelor obligatorii de corectură, solicitate în prealabil de

cadrele didactice de la fiecare grupă. Acestea vor stabili protocoalele de desfășurare ale corecturilor,

modalitatea de contorizare a prezenței la aceste corecturi, precum și piesele obligatorii solicitate

pentru corecturi, dacă e cazul.

2.6. Predarea intermediară și cea finală se vor preda în baza materialelor minime obligatorii stabilite

la nivel de an, comunicate în temă și pe Campusul virtual.
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3.  RESTANȚE ȘI ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI:

3.1. Studenții reînmatriculați şi cei ce contractează în avans proiectarea de anul II vor întocmi

integral proiectul de semestru, respectând numărul de corecturi valabile pentru nerestanţieri.

3.2. Studenții restanțieri înmatriculați în ani mai mari refac Tema 2 din semestrul I, fiind necesară

realizarea unui număr total de

min. 8 corecturi la T2_S1.

3.3. Predările și corecturile restanțierilor și reînmatriculaților intră sub incidența acelorași reguli stabilite

la punctul 2 al prezentului Regulament, excepție făcând numărul de corecturi, stabilit la pct. 3.1 și 3.2.

4. NOTARE

4.1. Activitatea pe parcurs se consideră promovată dacă media proiectelor este mai mare sau egală

cu 5,00, fără rotunjire.

4.2. Toate notele sub 5,00 vor fi evaluate de întreg colectivul de cadre didactice al anului II.

. 
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