
Cursul se va desfășura începând cu data de 9 Martie 2013, în fiecare sâmbătă, între orele 12-16

în cadrul  unor module de câte șase zile. 

Cursul se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a și a XII-a (atât începători cât și avansați).

Cursul se organizează la sediul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj Napoca. Înscrierile se 

vor face începând cu data de 11 februarie 2013 la secretariatul FAU, str. Observatorului nr. 72-76, 

etajul 3, în limita locurilor disponibile.

Informații suplimentare (program, programă, etc.) la secretariatul facultății între orele 9-15: 0264401845 | 

0748206282 | crstnmiclea@yahoo.com sau pe www.utcluj.ro. 

FACULTATEA de ARHITECTURĂ și URBANISM

ORGANIZEAZĂ
CURS DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE LA

ARHITECTURĂ
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Cursul de pregătire este organizat în două module de câte 6 ședințe, iar Simularea examenului de 
admitere va constitui un modul separat de 4 zile înainte de admitere. 
Cele două module de pregătire de câte șase ședințe au calendarul urmator: 
1. Modul 1 : 9.03 / 16.03 / 23.03 / 30.03 / 6.04 / 13.04 
2. Modul 2 : 20.04 / 27.04 / 11.05 / 18.05 / 25.05/ 1.06
3. Modulul de Simulare examen de admitere se va desfășura în: 15.07 /16.07 / 17.07/ 18.07 astfel: 
Lucrările cursanților vor fi notate după criterii adecvate pentru evaluarea obiectivă în raport cu cerințele și 
exigențele examenului de admitere.
Costul cursului de pregatire: 
 1. Modul 1 : 600 RON (100 RON / ședință)
 2. Modul 2 : 600 RON (100 RON / ședință)
	 3. Modul 3 (Simulare) : 400 RON (100 RON / zi)
Durata unei ședințe este de 4 ore. Programul unei ședințe se va desfășura între orele 12-16 .
Informații suplimentare despre Cursul de pregătire pentru admitere: aici (legătura cu documentul 
programa).
Înscrierile se vor face începand cu data de 11 februarie 2013 la Secretariatul FAU, str. Observator 72-76, 
etajul 3 , tel : 0264.401.845, in limita locurilor disponibile: aici (legătura cu afișul).
Informații suplimentare (program, programă, etc.) la secretariatul facultății între orele 9-15: 0264401845 | 
0748206282 | crstnmiclea@yahoo.com sau pe www.utcluj.ro. 

FACULTATEA de ARHITECTURĂ și URBANISM
CURS DE PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

PROGRAM

Pregătirea în cadrul cursurilor organizate de facultate constă în formarea unor deprinderi în domeniul 
celor două modalități de exprimare specifice prin desen: desenul liber și desenul tehnic. Cursul de 
pregătire este caracterizat de flexibilitate și opțiuni oferite cursanților în a se pregăti pentru examenul 
de admitere. Cursul este organizat astfel încât să combine și să cumuleze mai multe instrumente 
didactice, prezentările tematice cu principii și exemplificări, exercițiile asistate și îndrumate, temele de 
casă corectate și comentate și simularea în condiții similare probelor de concurs.
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