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UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA 
FACULTATEA DE ARHITECTURA ȘI URBANISM 
DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ 
 
Examen de Diplomă 
 
În temeiul prevederilor  

· art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  
· în conformitate cu reglementările în vigoare ale  Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind 

cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - 
examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie sau disertaţie,  

· Anexa 4 Carta UPT – Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ 
la ciclul de studii „licență”  din Universitatea Politehnica din Timișoara  

· si HS95 din 12/02/2015 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
licență/diplomă și dizertație în Universitatea „Politehnica” din Timișoara  

 
Finalizarea studiilor din Facultatea de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în 3 sesiuni, respectiv: 

· sesiunea 1 în luna iunie; 
· sesiunea 2 în luna septembrie (în regim cu taxa); 
· sesiunea 3 în luna februarie, prin recontractare. 

 Fiecare sesiune conţine două probe, cu natură distinctă: 
 
Proba I-a: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 
1. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică în domeniile: 
Arhitectura complexa, Dezvoltare patrimoniala și landscape și Urbanism. 
2. susţinerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea elaborării 
proiectului de diplomă. 
Proba a II-a: Susținerea proiectului de diplomă în prezentare publică. 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE  

 
Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare, 
îndeplinind următoarele condiții referitoare la credite: 

· au acumulat minim 300 credite pana la începutul semestrului II pentru a se putea înscrie 
pentru proba I 

· au acumulat minim 340 credite pentru a se înscrie pentru proba II 

· sunt integraliști la data de 1 octombrie pentru a se putea înscrie la sesiune din iarna 

Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni 
vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi certificatele vor fi vizate 
de conducerea Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism. 

Dacă examenul de finalizare a studiilor nu este susţinut în interval de 3 ani de la data primei 
contractări, tematica proiectului de licenţă îşi pierde valabilitatea. Depăşirea acestui termen conduce 
la obligativitatea stabilirii de către conducătorul ştiinţific a unei noi teme de proiect şi implicit la 
recontractarea completă a examenului de finalizare a studiilor, în regim de primă contractare. 
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Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
“PROIECTARE DE ARHITECTURĂ” 
 
I. DATE GENERALE 
 
Subiectul examenului “Evaluarea Cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate”: 
 
Studiu de caz,  
Fundamentarea teoretică şi de temă a unui proiect de arhitectură sau 
urbanism 
 
Verificarea se va face pe baza elaborării de către candidaţi, pentru cazul temei alese/propuse pentru 
Proiectul de Diplomă, a unei lucrări cu subiectul menţionat mai sus şi susţinerea acesteia în faţa 
comisiei pentru examenul de diplomă. 

Lucrarea compusă din piese scrise, desenate şi ilustrative va cuprinde definirea şi aplicarea practică 
la cazul studiat de candidat respectiv tema proiectului de diplomă, a principiilor studiate la 
disciplinele teoretice cuprinse în programa de învăţământ.  

Alegerea temei proiectului de diplomă se va realiza dintre cele propuse în cadrul unității de diplomă 
sau în mod liber de către candidat în urma deciziei conducătorului de unit. 

Amploarea intervenției, fundamentarea demersului și elementele (strategie generală, activități 
interdisciplinare, elemente constitutive construcții, amenajări, plan urbanistic, etc., în funcție de 
situația specifică) care se vor detalia la proba a doua (proiectul de diplomă) se vor stabili în 
urma discuției din cadrul prezentării de la proba 1 (conducătorul unitului, comisie, candidat, 
îndrumător de diplomă). 

În vederea alegerii direcţiilor de studiu se recomandă candidaţilor participarea la activitățile unitului, 
ale grupului de activitate (grupe tematice realizate pe principii de similitudine a temelor, intre 5 și 7 
per unit), colaborarea cu îndrumătorul proiectului de diplomă în vederea stabilirii caracteristicilor 
celor mai relevante din punct de vedere teoretic şi al rezolvărilor conceptuale care urmează a fi 
dezvoltate în lucrare. 

Aprecierea lucrărilor se va face având în vedere în primul rând criteriile de documentare, 
fundamentare teoretică, interdisciplinaritate, aplicabilitate practică a datelor din documentare, etc. 
precum şi a determinării strategiilor și principiilor și modalităților de rezolvare conceptuală și 
arhitecturală. 

Sunt posibile și diplome teoretice și/sau de cercetare cu îndeplinirea simultana următoarelor condiții: 

 
· Tema este inclusa în domeniul de cercetare al îndrumătorului ce garantează sprijin 

logistic și expertiza 
· Tema aleasă să fie pertinentă, actuală și posibil de rezolvat în timpul alocat 

 
II. TEMATICA LUCRĂRII  
 

A. LUCRARE TEORETICA (DIZERTATIE) 
1. Lucrarea se va realiza conform template-ului atașat prezentului regulament în format A4, şi 

se va extinde pe minimum 20 și maxim 50 pagini A4, exclusiv foaia de titlu, cuprins, lista 
imagini, bibliografie, scrise cu litera corp 11 Arial (aliniament 2,4 cm. stânga – dreapta – sus - 
jos),.  

2. Lucrarea va cuprinde un capitol inițial Rezumat de minim 300 maxim 600 cuvinte și unul final 
de Concluzii de minim 600 cuvinte.  

3. Partea ilustrativă (schițe, scheme și texte explicative)  se va insera în textul părții scrise și nu 
va depăși 20% din conținut. 
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4. Nu se admite depăşirea numărului total de 50 pagini, exclusiv foaia de titlu, cuprins, lista 
imagini, bibliografie.  

5. Bibliografia de va realiza în format  ISO 690 Numerical referance, inserând referințele între 
paranteze drepte [ ], lista de la final fiind realizată în ordinea apariției în lucrare.   

6. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia în care majoritatea 
publicațiilor despre subiectul ales sunt mai vechi 10 ani nu se consideră admisibilă. 

7. Lucrarea va conține fundamentarea teoretica a tematicii alese: 
A. Rezumat 
B. 5 cuvinte cheie 
C. INTRODUCERE 

a Intenții de cercetare (tema propusă spre studiu; date de amplasament) 
b Oportunitatea temei propuse (prin raportare la contextul socio-economic asupra căruia se 

intervine) 
D. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMATICII DE STUDIU / A PROGRAMULUI ABORDAT 

(cercetarea bibliografica) 
a Definirea tematicii de studiu / a programului abordat (concepte și termeni) 
b Evoluția istorică a tematicii de studiu / a programului abordat. Teorii consacrate Analiza 

bibliografică a teoriei actuale privitoare la tematica aleasă 
c Considerații personale asupra tematicii studiate / a programului abordat.  
d Definirea metodologiei de cercetare aplicativă 
e Datele de temă vor fi susţinute cu argumente solide bazate pe principiile studiate la 

disciplinele teoretice cuprinse în programa de învăţământ și pe analize interdisciplinare, unde 
este cazul. 

f Partea de fundamentare a temei va avea la bază materialele predate anterior privind 
strategia și spectrul clar al intervenției și va fi o dezvoltare firească a acestora în urma 
feedback-ului primit de la îndrumătorii de diplomă, conducătorii de unitate și îndrumătorii de 
workshop.   

g Se va realiza un draft orientativ privind principiile de rezolvare,  zonele, suprafețele și 
funcțiunile preconizate a se detalia la proba a doua. 

E. STUDIUL AMPLASAMENTULUI (cercetarea aplicata) – regiunea, dispozitiv teritorial,sit, 
landscape, teritoriu, etc. 
a Analiza urbanistica asupra amplasamentului (prin raportare la contextul mai mare, precum și 

la concluziile cercetării bibliografice și la metodologia de cercetare definita în capitolul 
anterior: încadrare, accesibilitate, caracteristici fizice, structura funcționala, etc.) Descriere 
succintă, situare, vecinătăţi, suprafaţa terenului considerat, cadrul construit, disfuncţionalităţi, 
fluxuri, circulaţii-parcaje, regim juridic și economic, probleme sociale alte caracteristici care 
pot influenţa soluţiile de arhitectură sau constructive. 

b Analiza contextului socio-economic 
c Pentru proiecte de puneri în valoare de clădiri existente, studiul istoric și estetic al 

construcţiei, investigare completă (releveu analitic, descărcare arheologică, etc.) şi principiile 
de rezolvare arhitecturală preconizate. 

d Oportunitatea intervenției (în raport cu concluziile analizei – puncte tari / puncte slabe; 
posibile scenarii / strategii de intervenție) 

F. MEMORIU DE PREZENTARE A SOLUŢIEI  
a Scurtă prezentare a soluţiei propuse / Schiţa de structurare a regulamentului de urbanism 

care va fi elaborat (în cazul lucrărilor de acest tip) însoțite de o evaluare bazică de impact. 
b Vor fi prezentate, ca aplicare practică a datelor din documentare, toate datele relevante care 

determină și influențează soluția.   
(ex.: înscrierea în amplasament, regimul de înălţime şi volumetria propusă, fluxuri,  accese, 
circulaţii, parcaje, sisteme constructive, principii de plastică arhitecturală, echipare tehnică, 
aspecte juridice,sociale și economice, orice alte aspecte care sunt considerate de candidat ca 
relevante în condiţionarea soluţiilor care vor fi adoptate). 
c Indici. Se vor prezenta și analiza orice indici considerați relevanți în funcție de specificul 

temei (procentul  de ocupare a terenului, suprafaţa construită preconizată, volum construit, 
evaluarea costului lucrării, indici comparativi, bilanț teritorial, etc.).  

G. CONCLUZII 
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H. BIBLIOGRAFIE 
 

B. STUDIUL DE FUNDAMENTARE (PREDIPLOMA) 
 

1. Partea desenată va consta în 3 planșe A2 și o prezentare multimedia (ex. PPT) cu durata 
maximă de 10 minute și va cuprinde orice  piese desenate, planuri, secțiuni, scheme 
conceptuale, diagrame, grafice, etc., care să expliciteze strategia și intervenția 

2. Scara de prezentare va fi stabilită în funcție de specificul temei alese de comun acord cu 
conducătorul de unitate și îndrumătorul de diplomă 

3. Partea desenată va fi considerată ca anexă a părţii scrise cu ilustrarea şi explicitarea prin 
desen a acesteia în toate aspectele precizate la cap. A. 

 
III. PREZENTAREA LUCRĂRII 
 
Audierea studenților se realizează pe sub-unituri, și este demarata de o prezentarea realizata de 
coordonatorul de subunit ce prezintă un raport în format digital care ilustrează cadrul temei, criteriile 
și obiectivele stabilite și evoluția studenților. Prezența îndrumătorului la susținere este recomandată. 
 
a.) Lucrarea teoretica 

1. Lucrarea se prezintă în format A4 cu spirală, elaborată conform template-ului atașat 
prezentului regulament. 

2. Partea scrisă va fi redactată pe format A4, şi se va extinde pe minimum 20 și maxim 50 
pagini A4, exclusiv foaia de titlu, cuprins, lista imagini, bibliografie, scrise cu litera corp 11 
Arial (aliniament 2,4 cm. stânga – dreapta – sus - jos). Se vor utiliza stilurile prestabilite ale 
fonturilor. 

3. Partea ilustrativă (schițe, scheme și texte explicative)  se va insera în textul părții scrise și nu 
va depăși 20% din conținut. 

4. Nu se admite depăşirea numărului total de 50 pagini exclusiv foaia de titlu, cuprins, lista 
imagini.   

 
b.) Partea desenată 
Partea desenată se prezintă în mapă format 46 x 66 cm. ce va purta în partea din dreapta jos un 
cartuş cu dimensiunile de 18,5 x 2,5 cm. cf. modelului. Planşele realizate în tehnică la alegere, alb 
negru sau colorate, pe hârtie, carton sau calc, vor avea formatul pe înălţime de 420 mm. şi pe lăţime 
de 594 mm sau prelungit şi pliat la format A2. Scara de realizare a desenelor se va adapta 
dimensiunilor planşei. Toate planşele vor avea un cartuş pentru identificare, format 18,5 x 2,5 cm. 
plasat în colţul din dreapta jos, cuprinzând denumirea proiectului, numele candidatului, sesiunea, 
denumirea şi numărul planşei, potrivit modelului. 

Nu se recomandă depăşirea formatului pe înălţime de 420 mm, fiind preferată adaptarea scării de 
redactare la format. Pentru cazurile în care formatul nu poate fi respectat desenul se va redacta pe 
planşe separate cu format pe înălţime de 420 mm cu suprapunere numerotate n/x/1 şi n/x/2. 

Prezentarea multimedia va fi încărcată de către studenți conform calendarului de predare, în ziua 
anterioara predării mapelor pana la ora 20:00, în locația indicată de secretatul de comisie. 
Prezentarea va dura maximum 10 minute. 

Tehnica de redactare rămâne la alegerea candidaţilor. Nu se admit, sub nici o formă, colaje. Nu 
vor fi acceptate sub nici o formă depăşiri ale termenelor de predare motivate de defecţiuni de 
orice natură ale tehnicii de calcul sau imprimare. Riscurile rămân în sarcina candidatului. 

 

IV. PREDAREA ŞI ADMITEREA LUCRĂRILOR ÎN EXAMEN. 
 
1. Predarea lucrărilor se va face conform calendarului. Întârzieri la termenul de predare în afara 

cazurilor justificate şi aprobate de catedră se sancţionează prin eliminarea din examen!  
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2. Predarea prezentărilor multimedia se va realiza conform calendarului de predare, în ziua 
anterioara predării mapelor pana la ora 20:00, în locația indicată de secretatul de comisie 

3. Desfăşurarea diplomei se va face conform calendarului. 
4. Lucrările se vor preda într-o mapă sigilată, ce va avea cartușul de identificare, format 18,5 x 

2,5 cm plasat în colţul din dreapta jos, cuprinzând denumirea proiectului, numele 
candidatului, sesiunea, denumirea şi numărul planşei, potrivit modelului. 

5. Mapele se vor desigila și li se va verifica înscrierea în condiţiile de prezentare şi conţinut în 
prezența a doi reprezentanți ai studenților. Lipsa pieselor cerute prin prezentul regulament 
se sancţionează prin eliminarea din examen! 

6. Mapa va conține: 
1) Un borderou cu lista pieselor care o alcătuiesc semnat 
2) O copie a regulamentului semnat 
3) Partea desenată a lucrării 
4) Partea scrisă a lucrării 
5) CD cu materialul predat în format electronic, PDF sau JPG și prezentarea multimedia 

PPT 
 
V. NOTAREA 
 
La aprecierea lucrării se va lua în considerare în primul rând modul de abordare a problemelor 
ridicate de tema Proiectului de Diplomă considerând că această fază constituie pregătirea şi 
fundamentarea elaborării Proiectului de Diplomă.  
 
Notarea se va face având în vedere ponderea de 70% reprezentată de aspectele teoretice ale 
abordării proiectului. 
 
Nota de la proba 1 va avea o pondere de 50% în nota finală a Proiectului de Diplomă.  
 
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: 
Se va utiliza bibliografia recomandată în cadrul unităților de diplomă și bibliografia specifică studiată 
de către candidat în cadrul fazei de documentare.  
 
CARTUŞ PE COPERTA DOSARULUI, RESPECTIV MAPEI, CU PIESE SCRISE ŞI DESENATE: 
 
U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM, DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ 

Candidat: Numele şi prenumele LUCRARE PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ 
DISCIPLINA: PROIECTARE DE ARHITECTURĂ 

Sesiunea 

Unit:  DENUMIRE UNIT 
 
Conducător diplomă: 
Conducător unit: 
 
 

Denumirea proiectului 

 
CARTUŞ PE FIECARE PLANŞĂ: 
 
U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 
ȘI URBANISM, DEP. DE ARHITECTURĂ 
 

LUCRARE PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ 
DISCIPLINA: PROIECTARE DE ARHITECTURĂ 

Sesiunea 

Candidat: Numele şi prenumele Denumirea proiectului Planşa nr. 

Denumirea planşei: Scara 

Numerotarea planşelor va fi de tipul 1, 2, 3. 
Toate cartuşele vor avea dimensiunea de 2,5 x 18,5 cm. 
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Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 
 

PRECIZARI PRIVIND REDACTAREA, PREDAREA ŞI 
SUSŢINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA 

 
I. CADRU GENERAL 

 
Proiectul de diplomă se întocmeşte pe baza tematicii, a principiilor de rezolvare stabilite în cadrul 
lucrării pentru examenul de evaluare a cunoştinţelor fundamentale la disciplina “Proiectare de 
arhitectură”, considerată fază preliminară a proiectului, precum şi, în mod facultativ, a  
recomandărilor comisiei de examinare exprimate la susţinerea acestei faze. 

Proiectul se constituie într-un tot unitar piesele prezentate urmând a reflecta întregul ansamblu al 
rezolvărilor temei. Referiri la piese, principii, documentare, etc, studiate în faza preliminară şi care nu 
sunt prezentate în proiectul de diplomă nu vor fi luate în considerare. 

Înscrierea in examenul de diploma se realizează în baza referatului îndrumătorului trimis cu 2 
zile înaintea predării stabilite in Calendarul examenului de diploma, secretariatului comisiei de 
diplome pe adresa diplomefaut@gmail.com.  
Referatul îndrumătorului de diploma se va realiza pe baza a minim 3 întâlniri intre candidat si 
îndrumător in perioada dintre susținerea probei 1 si proba 2. Fiecare întâlnire se va finaliza cu 
un raport ce va ilustra aspectele discutate, stadiul in care se afla candidatul si deciziile luate 
cu privire la evoluția viitoare a proiectului.  

Referatul  va dezbate următoarele tematici: 
1. Îndeplinirea si dezvoltarea indicativilor comisiei de la Proba 1 :  Evaluarea cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate “PROIECTARE DE ARHITECTURĂ” 
2. Activitatea pe parcurs a candidatului si evoluția proiectului realizat de acesta (in baza celor 3 

rapoarte anexate) 
3. Deciziile luate in comun împreuna cu candidatul privind elementele prezentate, numărul de 

planșe, scara la care se va lucra si opțiunea pentru a realiza drept material suplimentar o 
macheta sau un film de 3 min. 

4. Acord sau dezacordul  îndrumătorului de susținere a proiectului respectiv in cadrul sesiunii. In 
cazul unui răspuns negativ sau a neprezentării la cele 3 întâlniri candidatul nu va fi admis in 
examen. 

 
II. PREZENTARE 
 

Proiectul va cuprinde piese scrise şi desenate structurate pe următoarele capitole/volume: 
 

A. Piese scrise 
Memoriu, format A4, minim 12 pagini, fără  pagina de titlu, cuprins, lista figuri, bibliografie, în același 
template cu cel de la Proba 1 :  Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate “PROIECTARE 
DE ARHITECTURĂ”,  cuprinzând: 

I. rezumat al lucrării teoretice (disertație) aproximativ 1 sau 2 pagini 
II. Concluziile comisiei de la Proba 1 : Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate “PROIECTARE DE ARHITECTURĂ” 
III. Tema de proiectare completa intervenției propuse 
IV. Prezentarea prin scheme, schiţe, indici, desene la scară redusă şi/sau alte mijloace a 

îmbunătăţirilor aduse temei, rezolvărilor arhitectural-urbanistice, indicilor tehnico-economici, 
etc. în urma dezvoltării studiului în faza “proiect de diplomă” comparativ cu cele de la  faza 
preliminară. 

V. Justificarea soluţiei din punct de vedere urbanistic, arhitectural, structural şi  constructiv. 
VI. Indicii caracteristici, comentarii asupra acestora în relaţie cu aprecierea posibilităţilor de 

realizare efectivă a lucrării proiectate.  
 

B. Piese desenate: 

mailto:diplomefaut@gmail.com
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 Planșele, format A1 landscape, pe orizontala, se vor împarți in 3 categorii: 

I. Planșe analitice (baza de proiectare): 
Piese desenate extrase din examenul  Proba 1 :  Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate “PROIECTARE DE ARHITECTURĂ” cuprinzând studii de încadrare, influențe, analiză sit, 
soluţia urbanistică adoptată, scheme funcţionale și alte elemente considerate de candidat si îndrumător 
drept fundamentale. Alegerea pieselor se face în funcţie de conţinutul proiectului de diplomă, fără a se 
suprapune tematic cu cele cuprinse în partea scrisă. 

II. Planșe de fundamentare 
Planșe explicative a conceptului si soluției propuse din punct de vedere al încadrării, organizării, tehnic si 
de detaliu. Se vor prezenta indici caracteristici soluției si adițional alți consideraţi convingători pentru un 
virtual beneficiar, sau în susţinerea lucrării. Indicii caracteristici vor  fi  incluşi pe una din planşele 
principale ale proiectului  - scris cu caracter minim 28 (astfel încât scrisul să fie vizibil de la distanţă). 

III. Planșe tehnice  
In funcție de natura proiectului se vor alege de către îndrumător si candidat elementele 

considerate relevante in ilustrarea si  explicarea soluției propuse. 

Piesele desenate vor cuprinde 2-5 perspective caracteristice (exterioare, interioare, axonometrie de 
ansamblu, etc.) din care una la înălţimea ochiului. 

Numărul planșelor si scara la care se va lucra se va stabili de către îndrumătorul de diploma 
împreuna cu candidatul si se va menționa decizia in referatul îndrumătorului. 

 
C. Material suplimentar (Macheta sau Prezentare video) 

In mod obligatoriu se va realiza unul din cele două materiale suplimentare. Decizia va fi luată  împreuna 
cu îndrumătorul si va fi menționata in referatul acestuia.  

I. Macheta va avea un soclu de 3-5cm înălţime şi un cartuş identic cu cel de pe coperta mapei. 
Macheta va cuprinde toate elementele prezente pe planul de situaţie (clădiri propuse, clădiri 
învecinate, accese, elemente urbane, etc.) 

II. Prezentare video va avea o durata de maxim 3 min. ce vor fi deduse din timpul total alocat 
prezentării candidatului, respectiv 15 min. 

 
D. CD/DVD: 

Obligatoriu. Pe un CD (DVD) se vor pune toate piesele desenate (planşele) şi scrise (identice cu 
cele predate şi nu elemente componente ale acestora), inclusiv cele de la proba 1 (prediplomă). 
Piesele scrise şi desenate vor fi în format PDF şi JPG. De asemenea se vor pune pe CD şi fotografii 
cu macheta, în format TIF sau JPG sau materialul video. 

 
III. REDACTARE 

 
A. Partea scrisă 

Se prezintă în dosar cu şină, copertat, format A4, conform formatului utilizat la Proba 1 :  Evaluarea 
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate “PROIECTARE DE ARHITECTURĂ”.  

 

B. Partea desenată 
Planşele vor avea formatul pe înălţime de 594mm şi pe lăţime de 840mm, A1 landscape. Nu se 
admite mărirea formatului pe verticală. În caz de necesitate vor fi realizate planşe separate denumite 
partea 1 şi partea 2 care vor fi prezentate cu suprapunere. 

Se vor realiza minim 9 planșe A1 si maxim 15. Depăşiri ale numărului de planșe maxim admise va 
conduce la eliminarea din mapă a unor planşe alegerea acestora rămânând la opţiunea candidatului. Se 
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va redacta în tuş sau tehnici nemodificabile, pe hârtie sau calc, în alb - negru, facultativ cu adaus de 
culoare. 

Nu se admit sub nici o formă colaje chiar dacă este vorba de suprafeţe mici sau cartuşe. Planşele 
cuprinzând colaje de orice natură nu vor fi admise la predarea lucrării şi se vor elimina din mapă. 

Partea desenată se prezintă în mapă format 65 x 90cm.  

Planşele vor avea un cartuş pentru identificare, format 18,5 x 2,5cm plasat în colţul din dreapta jos, 
cuprinzând denumirea proiectului, numele candidatului, sesiunea, denumirea şi numărul planşei, 
potrivit modelului din anexă. 

Coperta exterioară a mapei va purta un cartuş, plasat în colţul din dreapta jos, cu dimensiunile de 
18,5 x 2,5cm, cf. modelului. 

Mapa cuprinzând partea scrisă şi desenată va conţine un borderou cu lista pieselor care o 
alcătuiesc. 

Abateri privind conţinutul lucrărilor şi modul de prezentare conduc la descalificarea 
candidatului. 
Nu vor fi acceptate sub nici o formă depăşiri ale termenelor de predare inclusiv motivate de 
defecţiuni de orice natură ale tehnicii de calcul sau imprimare. Riscurile rămân în sarcina 
candidatului. 
 

IV. PREDARE 
 
Predarea Proiectului de Diplomă se va face la data stabilită în calendar. 
Piesele obligatorii la predare vor fi mapă format 65 x 90cm sigilată cuprinzând: 
o Borderoul pieselor scrise şi desenate – format A4 semnat 
o Regulament examen diplomă semnat 
o Fișa de înscriere în examen (format standard) semnată 
o Declarație de autenticitate (format standard) semnată 
o Piesele desenate în limita a minim 9 planşe format A1 şi 15 planşe format A1 
o Piese scrise, format A4, minim 12 pagini, copertat in format cu sina 

 
Nu se admite predarea incompletă sau completarea proiectului ulterior predării cu 

piese suplimentare indiferent de natura acestora. 

Mapele se vor desigila și li se va verifica conținutul in prezența a doi reprezentanți ai studenților. 
Lipsa pieselor cerute prin prezentul regulament se sancţionează prin eliminarea din examen 
 

V. SUSŢINERE 
 
Susţinerea Proiectului de Diplomă va avea loc conform datelor prezentate în calendar, potrivit ordinii 
de prezentare a candidaţilor care se va stabili şi afişa de către secretariatul comisiei. Se vor face 
referiri la ambele capitole, piese scrise şi piese desenate. La susţinere se va preda şi CD-ul. După 
susţinere, macheta rămâne în posesia candidatului. 

Timpul de susţinere alocat fiecărui candidat va fi de maxim 30min. din care 15min. pentru susţinere 
sau 12 minute susținere și 3 minute material video,  şi 15min. pentru întrebările comisiei şi 
răspunsuri la întrebări. 

Prezentarea se va realiza in format PDF si se va trimite individual pe mail cu două zile după de 
predarea planșelor stabilită conform calendarului. Dimensiunea acesteia nu va depăși 20 MB. Se vor 
realiza 2 versiuni una la 72 dpi ce va fi trimisa pe email la adresa diplomefaut@gmail.com și una la 
300dpi ce se va preda pe CD, în ziua susținerii.  Nu admite utilizarea nici unui fel de servicii de 
transfer (ex. wetransfer.com)  

http://wetransfer.com/
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Prezentarea nu va fi identica cu planșele (nu va avea planșele puse direct drept slide-uri) ci va 
conține piese din aceasta. Prezentarea va conține doar piese incluse in partea scrisa sau desenata. 

 
VI. NOTARE 

 
Notarea se va face conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor în UPT, art.16, adică media este media aritmetică a notelor președintelui de 
comisie și a membrilor comisiei exprimate ca numere întregi de la 1 la 10.  

Nota Proiectului de Diplomă, care se înscrie în foaia matricolă, reprezintă media aritmetică între nota 
obţinută la proba 1: „Examen de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” şi nota 
obţinută la proba 2:  “Susţinerea Proiectului de Diplomă”. 

 
CARTUŞ PE COPERTA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ ŞI A DOSARULUI CU PIESE SCRISE: 
 
U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM, DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ 
Candidat: Numele şi prenumele PROIECT DE DIPLOMĂ Sesiunea 

Conducător: 
Conducător unitate: 
 

Denumirea proiectului 

 
CARTUŞ PE FIECARE PLANŞĂ A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ: 
 
U.P.T., FACULTATEA DE ARHITECTURĂ 
ȘI URBANISM, DEP. DE ARHITECTURĂ PROIECT DE DIPLOMĂ Sesiunea 

Candidat: Numele şi prenumele Denumirea proiectului Planşa nr. 

Denumirea planşei Scara 

 
Numerotarea planşelor va fi de tipul 1/x, 2/x, 3/x,... în care x = numărul total de planşe 
 
Toate cartuşele vor avea dimensiunea de 2,5 × 18,5cm 
 
 
Decan Secretar 

 
Prof. Dr. Arh. Ioan ANDREESCU Sl. Dr. Arh. Ana-Maria BRANEA 
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