FIŞELE DISCIPLINELOR LA PROGRAMUL DE STUDII ARTE PLASTICE
ANUL I, sem.I
APET
I, licenţă
Istoria arteli universale
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

F.01.O. 003

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semes
trul

Total ore

2

I

I

60

contact
direct

30

Total ore
Studiu individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor.Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul cultural prin
posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la începuturi până în prezent. În cadrul cursului Istoria artelor
studenţii vor forma competenţe complexe bazate pe conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi
evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele
materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice tipice genului de activitate
creativă pedagogică şi artistico-plastică. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi
teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele
decorative, arhitectura) de la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de
vază şi opera lor; curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în particular.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări.
Cunoaşterea particularităţilor diferitor stiluri şi aria lor de răspândire.
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor;

să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice; mijloacele artistice, plastice şi materiale,
caracteristice fiecărui domeniu artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări;
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artă şi ceea ce este fals, împrumutat, pseudotradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne;
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cât şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei universale, mitologiei, filosofiei, artelor plastice,
compoziţiei, cromatologiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii artistice.
Unități de curs
Arta plastică şi rolul ei în societate. Geneza disciplinei „Istoria artelor”. Domeniile şi genurile artelor plastice.
Arta orânduirii primitive. Arta Egiptului Antic. Arta Mesopotamiei Antice. Arta în India şi China Antică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. I-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
Opţională:

1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Arte Plastice și design
I, Licența
Fundamentele Științelor Educației
Pedagogie/ Știinţe ale Educaţiei
Oboroceanu V. lector univ.
Cojocaru - Borozan M.,dr. hab.,prof.univ., Papuc L.,
Cadre didactice implicate
dr.conf.univ., Sadovei L.,dr.conf.univ.,
e-mail timusv@yahoo.fr
Codul
Număr
Anul
Semestrul
Total
Total ore
cursului
de credite
ore
contact
studiu
ECTS
direct
individual
F.01.O.001
3
I
I
90
45
45
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cursul Fundamentele Științelor Educației vizează problematica teoriei şi metodologiei științelor educaţiei;
conţinutul, caracteristica şi structura activităţii educaţionale; finalităţile şi sistemul de educaţie; comunitatea educativă;
principiile şi metodele de educaţie; proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii educative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

determinarea obiectul de studiu şi problematica teoriei şi metodologiei educaţiei;
definirea dimensiunilor clasice şi contemporane ale educaţiei;
relatarea structurii sistemului de educaţie;
descrierea direcţiilor de evoluţie a educaţiei din perspectiva tradiţional – modern – postmodern în educaţie;
interpretarea tipurilor de reforme la nivelul sistemelor moderne de învăţământ;
clasificarea legităţilor, principiilor şi metodelor educaţiei;
analiza finalităţilor educaţionale;
operaţionalizarea obiectivelor educaţionale;
distingerea funcţiilor şi caracteristicilor educaţiei;
determinarea formelor de organizare a activităţii educative;
Finalităţi de studii

-

să delimiteze domeniile sistemului de ştiinţe ale educației;
să explice specificul constituirii pedagogiei ca ştiinţă şi statutul epistemologic actual;
să determine direcţiile de modernizare a educaţiei privind structura, conţinutul, resursele şi managementul
învăţământului;
să explice corelaţia finalităţilor educaţiei la nivel macro - şi micro structural;
să interpreteze problematicii şi funcţiile finalităţilor educaţiei;
să definească conţinutul general al educaţiei;
să elaboreze criterii de evaluare a calității sistemului de învățământ;
să distingă ponderea şi modul de corelare a stilurilor educaţionale în activitatea profesională;
să explice eficienţa activităţii educative a profesorului diriginte;

-

Precondiții
Cunoştințe e bază referitor la conceptul de ştiinţă; conceptul de şcoală, familie, societate; relaţia elev - profesor părinte; influenţa mediului educaţional asupra personalităţii elevului; treptele sistemului de învăţământ; personalitatea
profesorului, rolurile şi funcţiile lui; calitatea în educaţie.

Unități de conținut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statutul științelor educației. Concepte fundamentale.
Clasic, modern și postmodern în educație. Formele educației.
Finalitățile educației.
Conținuturile educației. Modele de analiză a conținuturilor generale ale educației. „Noile educații”.
Sistemul de educație.Managementul educației.
Agenții educației. Organizarea și evaluarea activității educative.
Proiectarea, realizarea și evaluarea activității educaționale.
Strategii de predare & învăţare:

 respectarea concordanței obiectivelor cu conținutul (informațiile) propuse;
 sistematizarea informațiilor și relevanța practică a conținutului;
explicarea noțiunilor noi, demonstraţii, exerciţii, aplicaţii;
antrenarea studenţilor în căutări şi descoperiri personale;
 autoformare de capacităţi, atitudini;
 capacităţi de transfer, aplicare, dezvoltare a informației ;
 formarea motivaţiei intrinseci;
 elaborarea traseului de ascensiune profesională.
Strategii de evaluare
Evaluare 1. Evaluarea cunoștințelor teoretice în formă de test și prezentarea portofoliului.
Evaluare 2. Elaborarea şi susţinerea proiectului orei de dirigenție.
Evaluare finală: examen oral.
Bibliografie
1.
2.

Codul educației al Republicii Moldova. Chișinău:2014.
Cojocaru - Borozan M. Teoria culturii emoționale. Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chișinău: UPS ”
Ion Creangă”. 2010. 239 p.
3. Cojocaru-Borozan M., Papuc L., Sadovei L., Ovcerenco N. Fundamentele științelor educației. Manual universitar,
Chișinău:UPS „Ion Creangă”. 2014. 446 p.
4. Cojocaru-Borozan M.,Țărnă E.,Sadovei L. Integrarea socioprofesională prin discurs didactico-științific, Chișinău:
UPS„Ion Creangă”. 2014. 237 p.
5. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol.I București: editura Didactica Publishing House. 2015. 829 p.
6. Cristea S., Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L. Teoria și praxiologia cercetării pedagogice, București:
EDP. 2016. 398 p.
7. Cristea, S., Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Litera educational, Bucureşti:2003.
8. Guţu, Vl.(coord.) Educaţia centrată pe copil. Chişinău: USM, 2009.
9. Macavei, E. Pedagogie. Teoria educaţiei. Vol. I, II. Bucureşti: Aramis, 2001.
10. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria educaţiei. Suport de curs.Chişinău: U.P.S. „I.Creangă”:2006.
11. Papuc, L., Cojocaru, M., Sadovei, L., Rurac, A. Teoria educaţiei. Ghid metodologic. - Chişinău: U.P.S.

„I.Creangă”:2006.
Pâslaru Vl. Mija V. Parlicov E. Curriculum la dirigenţie clasele V - XII.Chișinău:2006.27 p.
Silistraru N. Fundamente pedagogice. Chişinău:2005.
Bârna A., Autoeducaţie. Probleme teoretice şi metodologice, EDP,Bucureşti:1995.
Călin M., Teoria educaţiei, Ed. ALL, Bucureşti:1996.
Călin M. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Ed.ALL Bucureşti:1996.
Comănescu I. Autoeducaţia azi şi mîine, Ed. Imprimeriei de vest, Oradea, 1996
Cozma T., Momanu M., Formare şi îndoctrinare în spaţiul universitar, în Neculau, A., (coord.) Câmpul
universitar şi actorii săi, Ed. Polirom, Iaşi:1997.
19. Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară, Aramis, Bucureşti, 2000.
20. Papuc L.Epistemologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar, Studiu monografic, ETC,
Chişinău:2005.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
G.01.O.006

Arta plastica
I
Perspectiva
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Veronica Răileanu, dr., conf. univ.
Veronica Răileanu, dr., conf. univ., Elena Ceban, lector
artadecorativa@mail.md

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

3

I

I

Total ore

80

Total ore
contact direct
40

Studiu
individual
40

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Perspectiva are drept scop înzestrarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi - artiști plastici cu
regulile de desen necesare pentru a reflecta cât mai bine imaginea realității. Pornind de la descrierea
vederii umane, cursul prezintă procedeele grafice de reprezentare a spațiului în tabloul de perspectivă.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: redactarea rapidă și expresivă a perspectivei liniare și
aeriene, punându-se accentul pe o înțelegere cât mai profundă a mecanismului perspectivei;
Competențe de aplicare: să utilizeze principiile de construire a sistemelor de prezentare plană,
volumetrică, spațială; să aplice corect metode potrivite pentru organizarea imaginilor perspectivice;
Competențe de analiză: Să evalueze obiectiv cunoștințele, deprinderile și priceperile în domeniul
profesional;
Prezintă procedeele grafice de reprezentare a spațiului în tabloul de perspectivă.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: Să determine relațiile disciplinei cu alte
științe
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să cunoască noțiunile fundamentale legate de procesul vizual; metodele fundamentale de construire
a imaginilor perspectivice; mecanismul perspectivei conice (pe tablou vertical, înclinat);
Să definească posibilitățile de generalizare a construcțiilor perspectivice pentru trasarea
compozițiilor reale.
Să determine relațiile disciplinei cu alte științe; să utilizeze principiile de construire a sistemelor de
prezentare plană, volumetrică, spațială;
Să utilizeze diverse metode de construire a imaginii în perspectivă (cu umbre);
Să aplice corect metode potrivite pentru organizarea în baza studiului după natură a structurilor
compoziționale;
Să reprezinte corect construcțiile perspectivice a imaginilor obiectelor și spațiilor interioare și

exterioare.
Să realizeze imagini vizuale în concordanță cu imaginile reale văzute;
Să evalueze obiectiv cunoștințele, deprinderile și priceperile în domeniul profesional;
Să elaboreze noi idei cu caracter de cercetare, de căutare spre cunoașterea și înțelegerea fondului
perceptiv vizual.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască principiile privind scrierea tehnică, formatele desenelor, scărilor de
reprezentare; să posede cunoștințe din cursul de matematică din liceu, să cunoască reprezentările figurilor
și a corpurilor geometrice. De asemenea studenții trebuie să cunoască cele mai elementare legități și
principii de reprezentare a obiectelor din natură.
Unități de curs
Introducere. Noțiuni generale despre perspectivă. Istoricul perspectivei. Sisteme de proiecție.
Metodele de construire. Perspectiva figurilor plane. Perspectiva corpurilor geometrice. Studiul umbrelor.
Perspectiva interiorului. Elemente de perspectivă aeriană. Construirea reflexiei pe suprafețele oglindă.
Utilizarea legilor perspectivei de observație în desenul artistic. Construirea perspectivei pe partea
interioară a suprafețelor de rotație. Perspectiva liberă pe tablou înclinat. Analiza perspectivei în lucrările
de artă plastică. Particularitățile de construire a perspectivei în proiectarea artistică. Iluziile vizuale.
Metode și tehnici de predare și învățare
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoștințelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% - portofoliul compus din lucrări
practice de la 1-10 probleme; II atestare – 30 % - portofoliul compus din lucrări practice de la 11-21
probleme).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenților oral la examen (40% din nota finală),
care constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arnheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1979;
2. Răileanu V., Reprezentări în perspectivă, Ed. UPS Ion Creangă, Chișinău, 2005;
3. Барышников А. П. Как применять правила перспестивы при рисовании с натуры – МЛ., Искусство, 1952;
Opțională:
4. Климухин А. Г. Начертательная геометрия. – М. Учпедгиз, Просвещение, 1978;
5. Maкaрoвa M.Н. Пeрспeктивa – M., Прoсвeщeниe, 1989;
6. Maкaрoвa M.Н. Пepспeктивa – M., Aкaдeмический прoeкт, 2002.

APET
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I. Morărescu,
Titular de curs
I. Croitoru, P.Severin
Cadre didactice implicate L. Mokan-Vozian, E.Brigalda
e-mail fapdcreanga@gmail.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs

Codul
cursului
F.01.O.005

Număr de
credite ECTS

4

Anul

I

Semestrul

I

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional
(hârtie, carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.).
Cursul dat include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare),
studiul mijloacelor plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic,
structură), studierea tehnicii şi tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii
figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții

Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de
valorile artei universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în

desen, să cunoască anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu
celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi
înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs

Iniţiere în istoria picturii.
Tehnica şi tehnologia picturii în acuarelă.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic, draperii în tonuri şi culori neutre.
Natură statică cu figuri geometrice, realizată în baza contrastului clarobscur. Pictură
monocromă.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii realizată în baza contrastului culorilor
complementare.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii realizată în baza contrastului caldrece.
Natură statică formată din 2-3 obiecte pe fondal luminos/ întunecat.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală),
care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting
între profesorii care activează la catedră.
Bibliografie

Obligatorie:
1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
7. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
8. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi

Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Număr de
credite ECTS

Codul
cursului
F.01.O.005

2

Anul

I

APET
Ciclul I, licenţă
Bazele compoziţiei şi cromatologia
Pictură
Elena Samburic, lector superior
Elena Samburic, lector superior
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

I

Total ore

60

Total ore
contact direct

Studiu
individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Bazele compoziţiei şi cromatologia are drept scop achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu
de competenţe de creare, integrare ce cuprinde acumularea cunoştinţelor practico-teoretice, formarea bazei
conceptuale a disciplinei de profil (arte plastice şi design). Cursul dat include o iniţiere în istoria şi teoria
cercetărilor teoretico-practice şi executarea exerciţiilor la temele propuse.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Dezvoltarea gândirii logice şi a celei abstracte la studenţi;
Identificarea modului de organizare a compoziţiei
Distingerea mesajului artistic al compoziţiei plastice;
Observarea interdependenţei directe dintre compoziţia formală şi subiectul sau ideea enunţată;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:

-

-

Să creeze interdependenţa dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze spaţiul plastic: spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;
Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Sa aplice principiile de stapanire a contrastelor cromatice ;
Să realizeze o corelare cu celelalte discipline fundamentale şi adiacente, în scopul extinderii ariei de
investigaţie.

Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile valorile culturale, tezaur

naţional şi să posede cunoştinţe generale la nivel de liceu, colegiu în domeniul istoriei artelor, desen, pictură etc.
Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii ariei de investigaţie la
descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expressive, communicative şi simbolice ale culorii în bazele compoziţiei şi
cromatologie
Unități de curs
Noţiuni generale. Introducere. Ramuri, genuri, specii. Fenomenul Khitchi. Compoziţia. Generalităţi. Limbajul
plastic. Spaţiul plastic. Centrul de interes, centrul compoziţional. Compoziţia închisă. Compoziţia deschisă.
Elementele limbajului plastic. Punctul, linia, forma, structura, etc. Statica. Dinamica. Accentul. Nuanţa. Simetriaasimetria-desimentria. Forma: forma plată, forma volumetrică. Vid-plin. Forma închisă. Forma deschisă. Formaculoare. Proporţia (raportul). Scara. Ritmul. Variaţiile ritmului. Celula ritmică. Mişcarea regulată. Cadenţa.
Ordinea-haos. Plasa modulară. Modulul. Noţiuni generale. Arta culorii. Stiinta despre culoare. Compozitia
cromatica. Culorile in fizica. Culori lumina (Cercetarile lui Newton). Culori pigmenti. Spectrul cromatic (Johannes
Itten). Valorile de lumina stabilite de Goethe. Contrastul. Clasificarea contrastelor (cantitative, calitative,
geometrice, de forma, de culoare) Cele 7 contraste de culoare. Contrastul culorilor in sine (primarele). Contrastul
clar- obscur (nonculorile). Contrastul cald – rece. Contrastul complementar. Contrastul simultan-succesiv.
Contrastul de calitate. Contrastul de cantitate. Realitatea unei culori nu este intotdeauna identica cu efectul ei optic
(Chevreul). Realitatea si efectul coloristic. Realitatea cocloristica si efectul coloristic sunt identice doar in
ansambluri armonice. Deformarile optice. Efectul simultan – succesiv. Iluzia optica .
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi applicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activitatilor insusire si a abilitatilor formate in cadrul disciplinei se efectuiaza in baza:
realizarilor practice prevazute in programa analitica; solutionarii ideilor individuale; posibilitatea si maiestria de
transpunere in material a cunostintelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul si numarul
variantelor de lucru ( 60% din nota finala). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoarte a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice individuale, nota obţinută de
la practica teoretică sub formă de referat şi nota de la examen. Evaluarea finală la Bazele Compoziţiei şi
Cromatologia, permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă aplicarea acestei disciplini
în contextul formării competenţelor profesionale. Criteriile de evaluare la Bazele Compoziţiei şi Cromatologia se
elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite. Evaluarea finală constă din răspunsul oral la
examen şi prezentarea referatului (40% din nota finală), şi evaluarea curentă (60 % din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arnheim Rudolf - Arta si perceptia vizuala. Meridiane, Bucuresti 1979
2. Cheng Francois – Vid si plin. Meridiane, Bucuresti 1983

3. Constantin Paul – Culoare, arta, ambient. Meridiane, Bucuresti 1979
4. Lipps theodor – Estetica, Psihologia frumosului si a artei, vol 1-2. Meridiane, Bucuresti, 1987
5. Marc Havel – Tehnica tabloului. Meridiane, Bucureşti 1980
Opţională:

1. Itten Johannes – Mein Vorkurs am Bauhaus. Ravena-burg 1963
2. Ion Şuşală, Ovidiu Bărbulescu – Dicţionar de artă. Sigma, Bucureşti 1993

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul
cursului
G.01.O.007

Număr de
Anu
credite ECTS l
6

I

Arte Plastice si Design
Ciclul I – Licența
Limba franceză si comunicare
Limbi şi Literaturi Străine/Limbi și Literaturi Romanice
Donoaga Diana
Moscalu Raisa
diana.donoaga@bk.ru

Semestru
l
I

Total ore

180

Total ore
contact direct
Studiu individual
90

90

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La familiarisation avec le français dans sa dimension sonore (sons, intonation, rythme), favorisation d’une
attitude réceptive à la langue et développement des aptitudes perceptives. Développement des habitudes d'une
bonne prononciation, de la lecture et de l'écriture, de la compréhension du système de la langue, la mémorisation
des éléments lexicaux et leur emploi dans le contexte.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Développement des compétences linguistiques de l’étudiant en ce qui concerne la prononciation,
l’orthographe et le vocabulaire.
Entraînement de l’orthographe par les dictées préparées.
Compréhension et utilisation des expressions familières et quotidiennes et des énoncés simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets.
Identification et compréhension du vocabulaire relatif à la famille, au logement, à l’art et à la peinture, etc.
Poser des questions sur le lieu d'habitation, les relations, les loisirs, le travail, etc. et répondre au même type
de questions.
Développement des idées à partir d’une notion, d’une question, d’une idée donnée, ayant à la base le
lexique exigé.
Finalităţi de studii
Être capable de présenter un sujet à développer sur de diverses thématiques quotidiennes.
Pouvoir reproduire correctement des structures phonologiques.
Posséder des aptitudes de s’exprimer de façon détaillée sur des sujets différents.
Faire des transcriptions des phrases pour assurer une prononciation correcte.
Participer aux conversations sur de divers sujets (art, peinture, design, famille, logement, emploi du temps,
loisirs, etc.) en respectant les règles de prononciation.
Être capable d’identifier les intentions et les points de vue exprimés dans des documents écrits, oraux,
audio-visuels, qui supposent de la part de l'étudiant une tâche à réaliser.
Precondiții
Le niveau A1 (introductif) est le niveau le plus élémentaire d’utilisation de la langue qui prévoit une gamme

de moyens linguistiques très limités, qui permet à l’apprenant de comprendre une information simple et de
produire des énoncés très simples, qui visent à satisfaire des besoins concrets.
Unități de conținut
Spécificités du français oral. Règles de phonographie. La longueur rythmique/historique. Règles de
syllabation. L’accent. Le groupe rythmique. L’enchaînement vocalique/consonantique. La liaison
obligatoire/interdite/facultative. Ma famille. Ma maison. Les loisirs. Le transport. L’univers estudiantin. L’art de la
peinture. Les peintres français les plus célèbres. L’art de la photographie. Les 10 plus grands photographes du
siècle. L’art de la mode. L’art et la mode vestimentaire de nos jours. L’art du dessin. L’évolution du dessin animé.
Le nom. L’article. L’adjectif. Le verbe. Les temps de l'Indicatif : présent. Les temps de l'Indicatif : passé composé.
L’accord des participes passés. Les temps de l'Indicatif : futur simple.
Strategii de predare și învăţare
Stratégies: Cognitives d’apprentissage: comprendre, argumenter, rechercher et identifier, établir une
analogie, former une image mentale; Stratégies cognitives de traitement: décrire une experience , sélectionner
,comparer , élaborer (transformer une information sous différentes formes: résumé, déduction) , jouer un rôle.
Méthodes: la discussion, l’interprétation, le commentaire , l’illustration, la désignation, la démonstration ,
l’explication, la problématisation, l’étude de cas, le débat.
Strategii de evaluare
L’évaluation courante: L’évaluation courante: des activités d’apprentissage s’effectue sous forme de tests,
travaux de contrôle, réponses quotidiennes orales, dictées préparées, dictées non-préparées (50% de la note finale).
On prend en compte la présence des étudiants aux cours (10 %).
L’évaluation sommative est exprimée par les réponses des étudiants à l’examen final (40% de la note
finale).
Bibliografie
Obligatorie:
1. SOLCAN Angela, GUZUN Maria, FLUX (Phonétique/ Communication), Chişinău : 2010.
2. CHARLIAC Lucile, Phonétique progressive du Français, Paris : CLE international, 2001.
3. MIQUEL Claire, Communication progressive du Français, Paris : CLE international, 2004
Opţională:
1. CONSEIL DE L’EUROPE, Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de
l’Europe, Paris : Éditions Didier, 2001.
2. MOIRAND Sophie Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1998

Denumirea programului de studii APET
Facultatea Arte plastice şi Ddesign. Catedra: Studiul artelor,
Ciclul
Grafica şi Metodologia instruirii
Denumirea cursului Gramatica limbajului vizual
Facultatea/catedra responsabilă de Facultatea Arte plastice şi Ddesign. Catedra: Studiul artelor,
curs Grafica şi Metodologia instruirii
Titular de curs DvornicMihaela
Cadre didactice implicate DvornicMihaela
e-mail DvornicMihaela@yahoo.com
Codul
cursului
S.01.O.008
S.02.O.019

Număr de
credite
ECTS
4

Anul

Semestru
l

Total ore

I

I-II

120

Total ore
Contact direct
Studiu
individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Gramatica limbajului vizual” prevede studierea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și
abilităților practice în vederea formării profesionale inițiale a artistului plastic.
Scopul disciplinei „Gramatica limbajului vizual” constă în dezvoltarea competențelor artistico-plastice ale
studenților, vizând valorificarea cunoștințelor despre compoziție, perspectivă, spațiu plastic, contraste cromatice,
armonia culorilor și a formelor plastice, structuri compoziționale tradiționale și inovative; cultivarea și dezvoltarea
capacităților studenților în perceperea vizual-artistică a operelor de artă, elaborarea proiectelor de analiză plastică a
operelor, realizarea compozițiilor plastice și decorative la un nivel artistic și tehnologic înalt, implimentând în
practică cunoștințele obținute în cadrul cursului.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Definirea și descrierea termenilor de bază ai cursului;
Cunoașterea și utilizarea eficientă a principiilor și metodelor specifice domeniului artisticoplastic;
Manifestarea atitudinii individual-creative în procesul de realizare a sarcinii practice;
Identificarea specificului mijloacelor plastice utilizate în cadru operelor de artă;
Elaborarea proiectului de analiză artistico-plastică a unei opere de artă;
Valorificarea potențialului propriu în activitățile artistice.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să reprezinte expresivități plastice aplicând diverse materiale, tehnici și metode plastice;
Să posede cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice artelor plastice necesare în procesul creativ;
Să utilizeze eficient principiile, metodele și tehnicile specifice artei plastice și decorative;

Să organizeze compoziții plastice sau decorative, aplicând diverse scheme compoziționale;
Să exprime atitudini obiective și subiective referitor la subiectul și tehnologia de lucru în cadrul
operelor de artă;
Să determine complexitatea operelor de artă propuse spre receptare din punct de vedere al
schemelor compoziționale și tehnicilor de lucru;
Să elaboreze proiect de analiză artistico-plastică a operelor de artă.
Precondiții
Cunoștințe generale din istoria artelor plastice, materiale, tehnici și instrumente de artă, posedarea
tehnicilor specifice artelor vizuale, etc.
Unități de curs
1.Introducere în gramatica limbajului vizual
2.Perceperea subietivă și obiectivă în arta plastică
3.Elementele limbajului plastic
4.Noțiunea de contrast în arta plastică
5.Materiale și tehnici tradiționale și netradiționale utilizate în arta vizuală
6.Copoziția plastică
7.Centrul compozițional – element indispensabil în opera de artă
8.Compoziția decorativă
9.Compoziția gestaltică și compoziția topologică
10. Scheme compoziționale în arta vizuală
11. Simetria – cel mai evident principiu de compoziție
12. Perspectiva în arta vizuală
13. Structura ca mijloc de creație artistică
14. Analiza artistică a operelor de artă
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea, explicaţia, dialog interactiv, prezentări video sau prin intermediul TIC, dezbaterea,
studiul individual, activităţi în grup, portofoliul, proiectul, elaborarea, argumentarea și susţinerea unui
proiect de analiză a unei opere de artă, consultarea surselor bibliografice de bază, etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă – presupune chestionarea scrisă/orală a studenților și elaborarea portofoliului ce
conține lucrările practice realizate în cadrul cursului.
Evaluarea finală – este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Evaluarea finală la cursul Gramatica limbajului vizual constă din
răspunsul oral/scris la examen(40% din nota finală) și evaluarea curentă(60% din nota finală) și permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competențelor profesionale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arnhem R. Arta şi percepţia vizuală.O psihologie a văzului creator.Ed. a 2-a –Iaşi. Editura
Policrom,2011

2. Stăvilă T. Arta plastică modernă din Basarabia. Chişinău: Editura Ştiinţa, 2000.
3. Bartos M.J. Compoziția în pictură. – Iași. Editura Policrom, 2009

4. Ailincăi C. Introducere în gramatica limbajului vizual. Ed. a 3-a. – Iași. Editura Policrom,
2010
5. Truică I. Arta compoziției. Ed. a 2-a. Iași. Editura Policrom, 2011
6. Laneyrie-Dagen, N., Pictura, secrete și dezvăluiri. Eciclopedia Rao, 2004
7. Livio Mario., Secțiunea de aur. Ed. Humanitas, București, 2005.
8. Pulbere R., Artistul și opera de artă, Limes, Cluj, 2006
9. Raicu L., Grafic și vizual între clasic și modern, Paideia, București, 2002
10. Sendl I.., Desenul, Semne. București, 2004
11. Tarași M., Sens și expresie în arta contemporană, Artes, Iași, 2005
12. Urmă M., Spațiu și percepție vizuală, Artes, Iași, 2000
Opţională:
1. Eco, Umberto. Istoria frumuseții. Enciclopedia Rao. București, 2005
2. Stoica G., Petrescu P., Dicționar de artă populară. București, Editura enciclopedică, 1997

APET
I Licență
Bazele Artei Decorative

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.O.009

Număr de
credite
ECTS
2

Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile, lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Anul

Semestr
ul

I

I

Total
ore
60

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice;

- reprezentarea grafică a elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri.
1. Iniţiere în compoziţia decorativă.
2. Mijloacele principale de realizare în compoziţia decorativă.
2. Studiu practic.
1. Studierea şi aplicarea în compoziţia tonurilor acromatice.
2. Studierea şi aplicarea culorilor de bază (roşu, galben, albastru).
3. Studierea şi aplicarea culorilor integrante.
4. Studierea şi aplicarea culorilor complementare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53 –
57.
Opţională:
1. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
2. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
3. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
4. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

e-mail
Codul
cursului
F.01.O.004

Număr de
credite ECTS

6

Anul

I

APET
I Licență
Desen şi Tehnici grafice
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
Constantin Bălan, conferențiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferențiar universitar
Rusu Valentin, lector

anasimac777@gmail.com

Semestrul

I

Total ore

180

Total ore
contact direct

90

Studiu
individual

90

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spațiu, însușirea
vocabularului vizual-plastic tradițional și modern, explorarea acestora într-un mod personal și expresiv .
Acest curs prevede cunoașterea legităților și metodelor de reprezentare a imaginii pe suprafață, a
proporțiilor, a raporturilor formale și tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spațiului natural în cadrul plastic, cultivând și
dezvoltând imaginația, sensibilitatea plastică, creativitatea.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Însușirea și sa dezvoltarea vocabularul vizual plastic fundamental.
Studierea caracterului și plastica formelor, modalităților de reprezentare a proporțiilor, analiza constructivă
a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenței expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei și tonului.
Cultivarea viziuni originale folosind elemente de limbaj artistic-plastic și mijloace de expresie tradiționale
și moderne.
Studierea principiile aplicării perspectivei liniare și spațiale în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor și tehnologiilor de lucru în diverse materiale plastice.
Finalități de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabili :
să analizeze și să distingă proprietățile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos), să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând
legitățile perspectivei liniare și spațiale;

să argumenteze importanța mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere și să distingă etapele de reprezentare a studiului din natură;
să cunoască legitățile de reprezentare a formelor pe suprafață;
să deosebească particularitățile unui crochiu, schiță, desen de lungă durată.
să realizeze desene în diverse materiale și tehnici de lucru;
să aplice legile perspectivei liniare și spațiale, metode de redare a clarobscurului;
să utilizeze diferite metode de reprezentare a formei;
să utilizeze diverse principii de organizare a spațiului plastic;
să aplice procedee de generalizare în realizarea imaginii plastice;
să exprime creativ imaginea naturii, să transforme structuri din natură în structuri plastice cu noi valențe
expresive;
să poată construi un spațiu prin valoare;
să elaboreze noi idei, soiții în tratarea spațiului plastic;
să autoevalueze obiectiv cunoștințele, aptitudinile și priceperile la desen artistic;
să stabilească rolul desenului în dezvoltarea imaginației, memoriei vizuale, gândirii creative;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea artistului plastic și a profesorului de artă plastică;
să exprime în desen sentimente, emoții, atitudini.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască cele mai elementare legități și principii de reprezentare a obiectelor din natură, metodele de
reprezentare a clarobscurului, tehnica valorației în creion..

Unități de curs
Prelegeri. Desenul ca știință. Istoria și teoria desenului.
Prelegeri. Perceperea integră a desenului. Iluminare, clarobscur, volum, spațiu.
Studiu practic. Desen constructiv liniar de obiecte geometrice ce diferă între ele ca formă (cub, sferă, con,
cilindru)
Studiu practic. Desen clarobscur al unei naturi statice-corpuri din ghips
Studiu practic. Desen de ornament din ghips pe fonul unei draperii.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metode verbale (expunerea, explicația, conversația, problematizarea și învățarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observația, demonstrația)
Metodele practice (lucrul în grup și individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice și elaborarea portofoliului cu lucrări practice
la conținutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activitățile practice, individuale, elaborarea

portofoliului și nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă
implicarea acestei discipline în contextul formării competențelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă
(60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ли Николай, Основы учебного академического рисунка, M., Эксмо, 2005.
2. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
3. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
5. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Opțională:
6. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
7. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea
studii

programului

de

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă
de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Facultățile: Filologie, Istorie și Geografie, Arte plastice și
desigh, Limbi și literatueri străine, Psihologie și
psihopedagogie, Științe ale educației
Licenţă
Educație Fizică
Educație Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Țapu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com

Număr
de Anul Semestrul Total
credite ECTS
ore

Total ore
contact
contact
direct
indirect
G.01.O.010
I
1-2
60
60
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc un
mod de viață sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor,
televizoarelor, la orele de curs și așa mai departe, starea fizică și funcțională a acestora este
una destul de șubredă. Conform actelor normative, în cadrul instituțiilor de învățământ
superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate în numărul de ore (2 pe săptămână)
și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului pregătirii
fizice și funcționale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare

-

-

-

-

pedagogică, ori cursul de EDUCAȚIE FIZICĂ este unul important pentru cultivarea modului
sănătos de viață a cetăţeanului, care îl va promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate,
capabile să facă față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu disciplinele de
pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie unde componenta asanativă este una
foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice din Republica Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației
fizice;
Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației fizice
universitare;
Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic;
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile actuale;
Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în
fața sa;
Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale.
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exercițiului fizic în regimul zilei;
Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic;
Trezirea interesului față de modul sănătos de viață;
Finalităţi de studii
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale;
Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de
mușchi;
Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exercițiului fizic, să
fie în stare să selecteze complexe de mijloace fizice pentru organizarea și desfășurarea
activităților motrice la lecțiile de educație fizică, la lecțiile independente, lucrul

individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii
fizice, nivelului dezvoltării fizice, precum și a nivelului pregătirii funcționale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice și practice al
studenţilor, iar la finele acestora se va evalua prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educației fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educației fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educației fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educației fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală
Strategii de predare şi învăţare
1.
2.
3.
4.

Lecții practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
Lecții practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
Prezentări de filme documentare tematice.
Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic,
motric, teoretic), evaluarea stării funcționale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent),
evaluarea nivelului pregătirii practico-metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive), evaluarea la
concursuri sportive
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed.
Printech, 2000, 265 p.
2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică. țtiința
culturii fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
3. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:
4. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ”Valinex”, 2007
- 152 p.
5. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p.
6. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007.
7. Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001
8. Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p.
9. Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989.

Denumirea programului de studii: Facultăţile: Filologie, Istorie şi Geografie, Arte plastice

şi design, Limbi şi literaturi străine, Psihologie şi psihopedagogie, Ştiinţe ale educaţiei
Ciclul: licenţă
Denumirea cursului: Protecţia civilă

Facultatea/catedra responsabilă de curs: Pedagogie/ Pedagogie Preşcolară
Număr de credite ECTS: Anul şi semestrul în care se ţine cursul: anul I, semestrul 2
Titular de curs: Palancean Eaterina, lector superior
Cadre didactice implicate: Cibric Iurie, lector superior catedra Pedagogie Preşcolară
Boţan Aliona, lector universitar catedra Pedagogie Preşcolară
Descrierea succintă a integrării cursului în programul de studii:
Disciplina Protecţia civilă prezintă o parte integră a procesului instructiv-educativ şi vine să
completeze cunoştinţele şi deprinderile practice ale studenţilor pentru Protecţia Civilă, vizate de noile
orientări şi principii de organizare ale protecţiei populaţiei bunurilor materiale şi valorilor culturale în
situaţii excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 Competenţe gnosiologice: cunoaşterea convenţiilor internaţionale şi legislaţiei Republicii
Moldova referitor la Protecţia Civilă, misiunilor Protecţiei Civile, drepturilor şi obligaţiunilor
cetăţenilor în domeniul Protecţiei Civile; definirea noţiunilor de Protecţie Civilă, situaţie
excepţională; determinarea caracteristicii situaţiilor excepţionale, urmăririlor calamităţilor
naturale, avariilor, catastrofelor etc.
 Competenţe praxiologice: vizează capacitatea studenţilor de a fundamenta cunoştineţele;
efectuarea corectă a bandajelor; simularea acţiunilor de protecţie în diverse situaţii excepţionale.
 Competenţe de cercetare: identificarea acţiunii populaţiei în situaţiile excepţionale; efectuarea
crearea mijloacelor de protecţie; determine scopurile şi prognozarea rezultatelor aşteptate în
cadrul diverselor situaţii excepţionale; crearea deprinderilor de acordare a primului ajutor în cazul
situaţiilor excepţionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
Să relateze despre situaţiile excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova;
Să generalizeze urmăririle calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor etc;
Să respecte regulile de comportare în zonele focarelor epidemice, contaminări chimice şi
radioactive;
Să utilizeze corect mijloacele individuale de protecţie;
Să posede deprinderi de acordare a primului ajutor medical sinestraţilor;
Să prognozeze şi să evite în măsura posibilităţilor crearea unor situaţii excepţionale;

Să decidă operativ cum să acţioneze în anumite situaţii excepţionale;
Să proiecteze volumul de lucru pentru salvare-deblocare şi a altor acţiuni de localizare şi lichidare
a urmărilor situaţiilor excepţionale.
Precondiţii: Pentru realizarea obiectivelor puse studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursurile
preuniversitare Geografia, Anatomia omului, Protecţia Civilă, Fizica şi Chimia.
Teme de bază: Organizarea, structura şi misiunile Protecţiei Civile în Republica Moldova. Scurt
istoric al Protecţiei Civile. Situaţii excepţionale în Republica Moldova.Urmăririle calamităţilor naturale şi
catastrofelor. Principii de organizare şi efectuare a acţiunilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei şi
proprietăţii în situaţii excepţionale. Arma nucleară, avariile cu caracter tehnogenic – efectele produse
asupra oaminilor. Utilizarea mijloacelor de protecţie în situaţii excepţionale. Aparataj de cercetare
radioactivă şi chimică. Principii de organizare ale măsurilor de salvare – deblocare în focarele situaţiilor
excepţionale. Traumatismele şi maladiile ca consecinţe ale situaţiilor excepţionale. Clasificarea
traumatismelor. Clasificarea plăgilor şi acordarea primului ajutor medical. Primul ajutor medical de
importanţă vitală. Arsurile, degerăturile, electrocutarea, înecul şi primul ajutor medical. Moartea clinică
şi etapele de reanimare. Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase. Efectele produse asupra
oamenilor de factorii distructivi ai armei nucleare şi avariilor cu caracter tehnogenic. Forme, metode de
organizare şi instruire la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt şi unităţile economoce naţionale.
Strategii de predare şi învăţare: explicaţia, modelarea, demonstraţia, observaţia, predarea
reciprocă.
Strategii de evaluare:

 Evaluarea curentă: calitatea participării studenţilor în cadrul orelor prelegeri şi seminarii
(discuţii, dezbateri); simularea unei activităţi de salvare; posedarea unor manopere medicale de
acordare a primului ajutor medical sinistraţilor, lucrare de control în formă scrisă.
Bibliografie:
Obligatorie:

1. Legea Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” din 09.11.1994
2. Culegere de lecţii privind pregătirea în domeniul protecţiei civile. Bucureşti, 1993
3. Programul de pregătire pentru Apărarea Civilă a statelor majore, comisiilor, formaţiunilor,
populaţiei. Bucureşti, 1993

4. Zepca V. Protecţia populaţiei în caz de dezastre. Chişinău, 2002
5. Şubin E. Apărarea civilă. – Moscova, 1991
Opţională:

1. Buletinul apărării civile nr.1 – Bucureşti, 1993
2. Buletinul apărării civile nr.2 – Bucureşti, 1992
3. Programa de instruire a studenţilor la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt superior în
Republica Moldova. Kiev, 1995

4. Programa de instruire a studenţilor la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt superior.
Moscova, 1990

ANUL I, sem.II
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O. 014

APET
I, licenţă
Istoria artei universale
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor şi gestionarea informaţiei în domeniu; competenţe praxiologice, ce cuprind
capacităţile de aplicare/utilizare în practica artistică şi pedagogică a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în cadrul
cursului Istoria artelor; competenţe de creare/integrare, ce reprezintă competenţe complexe care stabilesc
conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în
diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele
plastice şi abilităţile praxiologice, tipice genului de activitate creativă pedagogică şi artistico-plastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi teoriei artelor; istoria şi
specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele decorative, arhitectura) de la
origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de vază şi opera lor; curente şi
sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în particular.
Cunoaşterea specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite stiluri.
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor;

să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice; mijloacele artistice, plastice şi materiale,
caracteristice fiecărui domeniu artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite stiluri;
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artă şi ceea ce este fals, împrumutat, pseudotradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretică şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cît şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul istoriei, artelor
plastice, compoziţiei, cromatologiei, bazelor artei decorative,să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de
valorile artelor plastice universale şi naţionale.
Unități de curs
Arta egeeană. Arta Greciei Antice. Arta etruscă. Arta Romei Antice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. I-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Denumirea programului de studii:
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de

APET
I, Licența
Didactica generală

curs

Pedagogie/ Știinţe ale Educaţiei

Cojocaru - Borozan M.,dr. hab.,prof.univ., Papuc L., dr.conf.univ.,
Sadovei L.,dr.conf.univ.,
Cadre didactice implicate Oboroceanu V. lector univ.
timusv@yahoo.fr
e-mail
Titular de curs

Număr
Anul
Semestrul
Total
Total ore
de credite
ore
contact
studiu
ECTS
direct
individual
F.01.O.027
2
I
II
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinile pedagogice obligatorii și este orientat spre formarea
competențelor de proiectare și realizare a procesului de învățământ. Dimensiunea teoretică a
disciplinei vizează cunoașterea conceptelor de bază, a componentelor structural sistemice și
dinamice a Didacticii generale, identificarea problemelor în clasa de elevi, descrierea
caracteristicilor esențiale ale procesului de învățământ. Perspectiva practică a cursului va permite
abordarea riguroasă, constructivă, exigentă și critică a fenomenului instructiv – educativ.
Codul
cursului

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
cercetarea/interpretarea ştiinţifică a fenomenelor procesului de învăţămînt utilizînd limbajul pedagogic;
proiectarea/evaluarea activității didactice prin corelaţia componentelor la situațiile concrete de
învățare;
- respectarea/aplicarea principiilor didactice pentru asigurarea normativă a predării-învățării-evaluării;
- elaborarea/aplicarea strategiilor didactice;
- diversificarea contextuală a formelor şi modalităţilor de organizare a instruirii;
- evaluarea calităţii procesului educaţional în planul instruirii;
- autoformarea culturii afective pentru soluţionarea problemelor şi contradicţiilor procesului şi sistemului
de învăţămînt prin integrarea cunoştinţelor întru pragmatizarea formării profesionale.

-

Finalităţi de studii
să definească conceptele de bază: didactică generală, sistem de învățământ, instruire, proces de
învățământ, principii didactice, predare, învățare, evaluare pentru evaluarea ştiinţifică a fenomenelor
instruirii;
- să proiecteze activitatea didactică conform modelelor actuale de proiectare;
- să proiecteze/evalueze componentele procesului de învăţămînt asigurînd stricta corelaţie şi sinergia
acetora în activitatea didactică;
- să demonstreze aplicarea principiilor didactice prin proiectarea acţiunilor profesorului la fiecare etapă a

-

-

activităţii;
să elaboreze strategii didactice funcţionale pentru realizarea obiectivelor;
să elaboreze sarcini didactice ce asigură formarea comportamentelor afective, psihomotorii şi cognitive;
să clasifice metodele și mijloacele didactice în corespundere cu tipul de lecții;
să evalueze eficiența activității didactice în baza indicatorilor eficienţei componentelor curriculare
specifice;
să formuleze descriptori de performanţă pentru varia niveluri de performanţă şcolară;
să interpreteze impactul culturii emoționale în comunicarea didactică pentru autonomizarea învăţării şi
autoevaluării educaţilor;
să proiecteze autodezvoltarea competenţelor emoționale a cadrelor didactice pentru optimizarea
retroacţiunii comunicării.

Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale despre fundamentele științelor educației,
psihologia generală, psihologia vârstelor, structura, evoluţia şi rolul personalităţii, să interpreteze
variate aspecte cu referire la dezvoltarea personalităţii elevului contemporan.
Unități de conținut
1. Didactica generală - precizări terminologice.
2. Structura de acţiune a procesului de învăţământ.
3. Normativitatea pedagogică.
4. Comunicarea didactică bazată pe valorile culturii emoționale.
5. Componentele structurale de bază ale procesului de învăţământ.
6. Tehnologia didactică.
7. Proiectarea și evaluarea calității activității didactice.
Strategii de predare & învăţare:
 respectarea concordanței obiectivelor cu conținutul propuse;
 sistematizarea informațiilor și relevanța practică a conținutului;
 explicarea noțiunilor noi, demonstraţii, exerciţii, aplicaţii;
 antrenarea studenţilor în cercetări şi descoperiri personale;
 autoformare de capacităţi, atitudini;
 capacităţi de transfer, aplicare, dezvoltare a informației ;
 formarea motivaţiei intrinseci;
 elaborarea traseului de ascensiune profesională.
Strategii de evaluare

Evaluare 1. test clasic de inventariere a cunoștințelor;
Evaluare 2. elaborarea modelului de prezentare grafică a proiectului didactic pentru învățământul
modern;
Evaluare permanentă (în cadrul seminariilor): formularea răspunsurilor urmărind logica și dinamica
unui discurs oral, a capacității de argumentare etc; realizarea fișelor / exercițiilor pentru lucrul în echipă, în
perechi, individual; exersarea în mod organizat a activității de cercetare utile în formarea inițială și în
educația permanentă;

Evaluare finală: examen oral pe baze de subiecte.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Achiri I., Cara A. Proiectarea didactică. Orientări metodologice. Chişinău, 2004Cristea S.,
Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, 2000
2. Oprea Cr. Strategii didactice interactive. Edit. Didactică și Pedagogică, București 2009
3. Cucoș C., Pedagogie. Iași,Polirom,2006
4. Ilașcu Yu. Sinteze la didactica disciplinelor pedagogice. Suport de curs.Chișinău:UPSC,2013, 113 p.
5. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală.
Suport de curs. Chişinău 2006.
6. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L.,Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Ghid metodologic.
Chişinău: 2006.

7. Radu I. Ezechil L., Didactica. Teoria instruirii, Piteşti: Paralela 45, 2005. 312 p.
Opţională:

8. Albulescu M. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecţiei în Predarea şi învăţarea
disciplinelor socio-umane, I. Editura Polirom, Iaşi, 2000.
9. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti, 2006.
10. Ilrich G.Postmodernizm în educaţie,Bucureşti, 2007.
11. Ionescu M. Instrucţie şi educaţie, Cluj-Napoca, 2003.
12. Papuc L.Epistemologia şi praxiologia curriculumului universitar, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2005.
13. Pâslaru Vl., Papuc L., Negură I., Morărescu M.,et.al., Construcţie şi dezvoltare curriculară,
Cadru teoretic, Chişinău, 2005.
14. Patraşcu Dm. Tehnologii educaţionale, Ed. Tipografa Centrală, 2005.
15. Silistraru N. Note de curs la pedagogie, Chişinău, UPSC, 2000.
16. Silistraru N. Pedagogia în tabele și scheme. Chişinău, Tipografia Centrală. 2010.

Denumirea programului de studii APET
Ciclul I- Licenţă
Denumirea cursului Pictură

Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I. Morărescu,
Titular de curs
I. Croitoru, P.Severin
Cadre didactice implicate E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
e-mail fapdcreanga@gmail.com

Facultatea/catedra responsabilă de curs

Codul
cursului
F.02.O.016

Număr de
credite ECTS

4

Anul

I

Semestrul

II

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs
Studiul culorii în pictură şi a materiei picturale.

Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii realizată în baza contrastului de cantitate, calitate.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii realizată în baza contrastului simultan-succesiv.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii cu iluminare artificială.
Natură statică realizată în tehnica mixtă (pastel).
Studiu de scurtă durată. Peisaj de primăvară.
Natură statică formată din 3-4 obiecte albe diferite după ton şi factură pe fondal multicolor.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie

Obligatorie:
a. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
b. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
c. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
d. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
e. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă,
1952

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O.016

Număr de
credite ECTS

2

Anul

I

Ciclul I, licenţă
Bazele compoziţiei şi cromatologia
Pictură
Elena Samburic, lector superior
Elena Samburic, lector superior
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

II

Total ore

60

Total ore
contact direct

Studiu
individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Bazele compoziţiei şi cromatologia are drept scop achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu
de competenţe de creare, integrare ce cuprinde acumularea cunoştinţelor practico-teoretice, formarea bazei
conceptuale a disciplinei de profil (arte plastice şi design). Cursul dat include o iniţiere în istoria şi teoria
cercetărilor teoretico-practice şi executarea exerciţiilor la temele propuse.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Dezvoltarea gândirii logice şi a celei abstracte la studenţi;
Identificarea modului de organizare a compoziţiei
Distingerea mesajului artistic al compoziţiei plastice;
Observarea interdependenţei directe dintre compoziţia formală şi subiectul sau ideea enunţată;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:

-

Să creeze interdependenţa dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze spaţiul plastic: spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;
Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Sa aplice principiile de stapanire a contrastelor cromatice ;
Să realizeze o corelare cu celelalte discipline fundamentale şi adiacente, în scopul extinderii ariei de
investigaţie.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile valorile culturale, tezaur
naţional şi să posede cunoştinţe generale la nivel de liceu, colegiu în domeniul istoriei artelor, desen, pictură etc.
Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii ariei de investigaţie la

-

descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expressive, communicative şi simbolice ale culorii în bazele compoziţiei şi
cromatologie
Unități de curs
Armonie. Ordine. Unitate. Echilibru. Echilibrul şi simetria de forţe. Acord. Acordul elementelor limbajului
plastic. Secţiunea de aur. Poarta armoniei. Dominanta. Factorul principal al armoniei – cheia „partiturii” liniare –
coloristice. Gama. Expresivitatea formelor şi a culorilor. Cubism. Expresionism. Impresionism. Expresivităţi şi
semnidficaţii. Textura. Structura. Dezvoltarea tehnicilor şi tehnologiilor tradiţionale şi moderne. Efectul spaţial.
Efectul optic. Influenţa raporturilor elementelor limbajului plastic: forme şi culori asupra psihicului uman.
Culoarea şi ambianţa. Forma şi ambianţa. Compozitie cromatica. Acord. Acordul elementelor limbajului plastic
(culoarea – secţiunea de aur). Acordul cromatic. Variaţiile acordului: acordul din 2 culori; din 3 culori; din 4
culorii, etc. Dominanta. Dominanta cromatica. Gama cromatica. Clasificări. Gama simpla. Gama compusa. Efectul
de spaţiu al culorilor (Johannes Itten). Gradul de luminozitate al culorilor spectrale. Forma si culoarea. Culorile
primare - Formele fundamentale. Culorile primare. Expresivitatea formelor si a culorilor. Cubismul,
expresionismul, impresionismul. Expresivităţi şi semnificaţii. Textura. Structura. Tehnici si tehnologii tradiţionale
şi moderne. Efectul de spaţiu al culorilor. Universul culorilor. Date istorice. Simbolismul culorilor. Generalităţi.
Culori, forme, asociaţii. Reflectarea muzicii in culoare, forma. Influenta formelor si al culorilor asupra psihicului
uman. Culoarea si ambianta. Forma si ambianta.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi applicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activitatilor insusire si a abilitatilor formate in cadrul disciplinei se efectuiaza in baza:
realizarilor practice prevazute in programa analitica; solutionarii ideilor individuale; posibilitatea si maiestria de
transpunere in material a cunostintelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul si numarul
variantelor de lucru ( 60% din nota finala). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoarte a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice individuale, nota obţinută de
la practica teoretică sub formă de referat şi nota de la examen. Evaluarea finală la Bazele Compoziţiei şi
Cromatologia, permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă aplicarea acestei disciplini
în contextul formării competenţelor profesionale. Criteriile de evaluare la Bazele Compoziţiei şi Cromatologia se
elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul oral la examen şi prezentarea referatului (40% din nota finală), şi
evaluarea curentă (60 % din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între

profesorii care activează la catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arnheim Rudolf - Arta si perceptia vizuala. Meridiane, Bucuresti 1979
2.
Cheng Francois – Vid si plin. Meridiane, Bucuresti 1983
3.
Constantin Paul – Culoare, arta, ambient. Meridiane, Bucuresti 1979

Lipps theodor – Estetica, Psihologia frumosului si a artei, vol 1-2. Meridiane, Bucuresti, 1987
Marc Havel – Tehnica tabloului. Meridiane, Bucureşti 1980
Opţională:
1. Itten Johannes – Mein Vorkurs am Bauhaus. Ravena-burg 1963
2. Ion Şuşală, Ovidiu Bărbulescu – Dicţionar de artă. Sigma, Bucureşti 1993

4.
5.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

e-mail
Codul
cursului
F.02.O.115

Număr de
credite ECTS

4

Anul

I

APET
I Licenta
Desen şi tehnici grafice
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar
Rusu Valentin, lector
anasimac777@gmail.com

Semestrul

II

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Însușirea vocabularul vizual plastic fundamental.
studierea caracterului și plastica formelor, modalităților de reprezentare a proporțiilor, analiza constructivă
a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenței expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei și tonului.
Cultivarea viziunii originale materiale plastice.folosind elemente de limbaj artistic-plastic și mijloace de
expresie tradiționale și moderne.
Studierea principiilor aplicării perspectivei liniare și spațialor în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor și tehnologilori de lucru în diverse
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabili :
să analizeze și să distingă proprietățile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos), să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând

legitățile perspectivei liniare și spațiale;
să argumenteze importanța mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere și să distingă etapele de reprezentare a studiului din natură;
să cunoască legitățile de reprezentare a formelor pe suprafață;
să deosebească particularitățile unui crochiu, schiță, desen de lungă durată.
să realizeze desene în diverse materiale și tehnici de lucru;
să aplice legile perspectivei liniare și spațiale, metode de redare a clarobscurului;
să utilizeze diferite metode de reprezentare a formei;
să utilizeze diverse principii de organizare a spațiului plastic;
să aplice procedee de generalizare în realizarea imaginii plastice;
să exprime creativ imaginea naturii, să transforme structuri din natură în structuri plastice cu noi valențe
expresive;
să poată construi un spațiu prin valoare;
să elaboreze noi idei, soiții în tratarea spațiului plastic;
să autoevalueze obiectiv cunoștințele, aptitudinile și priceperile la desen artistic;
să stabilească rolul desenului în dezvoltarea imaginației, memoriei vizuale, gândirii creative;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea artistului plastic și a profesorului de artă plastică;
să exprime în desen sentimente, emoții, atitudini.
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de reprezentare a obiectelor din natură, metodele de
reprezentare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion..

Unităţi de curs
Studiu practic. Desen de natură statică alcătuit din obiecte ce diferă între ele după factură și material
Prelegeri. Construcția anatomică a capului uman. Legitățile de reprezentare a capului uman, proporțiile capului în
funcție
Studiu practic. Desen constructiv liniar a detaliilor feței ( ghips)nas, buze, ochi.
Studiu practic. Desen-masca lui David.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la
conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice, individuale, elaborarea
portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă
implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.

Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă
(60% din nota finală).

1.
2.
3.
4.
5.

Bibliografie
Obligatorie:
Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Opţională:
1. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
2. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs

APET
I Licență
Anatomia plastică

Arte Plastice si Design/ Studiul artelor, Grafica si
Metodologia Instruirii
Malcoci Vitalie, doctor în studiul artelor

e-mail

Codul
cursului

Număr de credite
ECTS

Anul

Semestrul

F.02.O.115

2

I

II

Total
ore
60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La disciplina Anatomia plastică se realizează studii la nivel teoretic si practic în domeniul anatomiei
artistice. În cadrul acestui curs accentul se pune pe necesitatea acumulării unor cunostinte si deprinderi prin
activitate practică a studentului. Cursul are drept scop promovarea artistică a studentului și dezvoltarea
deprinderilor și abilităților obținute în procesul studiului. Obiectivele tematice a cursului sunt necesare
pentru a oferi studentului posibilități de autoformare în domeniul specialității sale. Fiind unul dintre
cursurile de bază, Anatomia plastică prevede integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura,
compoziţia, sculptura ș. a.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

Utilizarea corectă a concentrării atenției studenților asupra construcției craniului uman;
Elaborarea abilităților în modelajul mușchilor capului uman;
Individualizarea aspectului expresivității feței omenești;
Valorificarea și manifestarea aptitudinilor în procesul creativității.

Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- Să stabilescă importanța acestei discipline în învatamintul pedagogic și în special a pictorului
pedegog;
- Să cunoască aparatul epistemologic (terminologic) al disciplinei;
- Să determine continuitatea în activitatea practică a bazelor anatomiei plastice şi desenul academic al
figurii umane;
- Să aplice materialele didactice care demonstrează constucţia craniului uman şi a sistemului muscular;

- Să aplice creativitatea bazei constructive, forma muşchilor şi particularităţile în desenul academic;
- Să cunoască metodele de bază a studierii legilor construcției craniului omenesc;
- Să cunoască particurităţile specifice a figurii umane dupa sex.

Precondiții
Anatomia plastică prevede integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura,
compoziţia, sculptura ș. a. Disciplina Anatomia plastică favorizează integrarea cunoştinţelor şi
deprinderilor în activitatea artistică a studenţilor. Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare
legităţi şi principii de reprezentare a corpului uman, metodele de aplicare a clarobscurului, tehnica
valoraţiei în creion, să posede un limbaj plastic și gust estetic specific profilului, să exploreze
posibilitățile limbajului plastic și a mijloacelor de expresii plastice.
Unități de curs
Prezentarea tematicii disciplinei și conținuturi:
Lecție introductivă

- Anatomia artistică și metodele ei de studiu. Forma anatomică și originile artei.
- Morfologia corpului uman.
Anatomia artistică și etapele istorice de dezvoltare
Aparatul locomotor și proprietățile lui
Osteologie și miologie
Anatomia capului și gâtului
- Craniul uman (scheletul capului).
- Oasele cutiei craniene (neurocraniu).
- Oasele masivului focial (viscerocraniu).
- Articulația coloanei vertebrale cu capul.
Mușchii capului
Mușchii gâtului
Mușchii mimicii
Morfologia capului
Morfologia feței
- Principalele elemente morfologice ale feței
- Sprânceana, nasul, gura, bărbia, urechea, obrazul.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegeri, discuții, activități în grup, sarcini individuale, studiu de caz
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice (desene,
schițe, crochiuri) şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la conţinutul disciplinei.

Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea
studentului în etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările
grafice, activităţile practice, individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce
confirmă implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la anatomia plastică se elaborează în corespundere cu obiectivele
curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea
curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barceai A. “Anatomia picturilor ”, Budapesta 1957.
2. Frigyes K. Bazele anatomiei artistice. Oradea, Editura Casa, 2013.
3. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul I , Constructia Corpului. Iași, Ed. “ Polirom”,
2010.
4. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul II, Forma corpului in pozitia statica si
dinamica. Iași, Ed. “ Polirom”, 2010.
5. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul III, Morfologia plastica , Expresivitatea. Iași,
Ed. “ Polirom”, 2010.
6. Pavlov G. M. , Pavlov V. N. Anatomia plastica, Coiz M. 1954.
7. Rabinovici M. T. “Anatomia plastica si reprezentarea figurii umane in baza acesteia ”,
M. 1982
Facultativă:
8. Bames G. Figura umana nuda, Dresden, 1982.
9. Баммес Г. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.
10. Tiberiu Liviu Vlad. Adevărul anatomic şi valoarea sa estetică ( anatomia artistică a
omului), Iaşi, Editura Artes, 2001.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
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Anul

S.01.O.008
S.02.O.019

4

I

APET
Ciclul I
Gramatica limbajului vizual
Facultatea Arte plastice şi Ddesign. Catedra: Studiul artelor,
Grafica şi Metodologia instruirii
DvornicMihaela
DvornicMihaela
DvornicMihaela@yahoo.com
Semestrul

I-II

Total ore

120

Total ore
Contact direct
60

Studiu
individual
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Gramatica limbajului vizual” prevede studierea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și
abilităților practice în vederea formării profesionale inițiale a artistului plastic.
Scopul disciplinei „Gramatica limbajului vizual” constă în dezvoltarea competențelor artistico-plastice ale
studenților, vizând valorificarea cunoștințelor despre compoziție, perspectivă, spațiu plastic, contraste cromatice,
armonia culorilor și a formelor plastice, structuri compoziționale tradiționale și inovative; cultivarea și dezvoltarea
capacităților studenților în perceperea vizual-artistică a operelor de artă, elaborarea proiectelor de analiză plastică a
operelor, realizarea compozițiilor plastice și decorative la un nivel artistic și tehnologic înalt, implimentând în
practică cunoștințele obținute în cadrul cursului.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Definirea și descrierea termenilor de bază ai cursului;
Cunoașterea și utilizarea eficientă a principiilor și metodelor specifice domeniului artisticoplastic;
Manifestarea atitudinii individual-creative în procesul de realizare a sarcinii practice;
Identificarea specificului mijloacelor plastice utilizate în cadru operelor de artă;
Elaborarea proiectului de analiză artistico-plastică a unei opere de artă;
Valorificarea potențialului propriu în activitățile artistice.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să reprezinte expresivități plastice aplicând diverse materiale, tehnici și metode plastice;
Să posede cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice artelor plastice necesare în procesul creativ;
Să utilizeze eficient principiile, metodele și tehnicile specifice artei plastice și decorative;

Să organizeze compoziții plastice sau decorative, aplicând diverse scheme compoziționale;
Să exprime atitudini obiective și subiective referitor la subiectul și tehnologia de lucru în cadrul
operelor de artă;

Să determine complexitatea operelor de artă propuse spre receptare din punct de vedere al
schemelor compoziționale și tehnicilor de lucru;
Să elaboreze proiect de analiză artistico-plastică a operelor de artă.
Precondiții
Cunoștințe generale din istoria artelor plastice, materiale, tehnici și instrumente de artă, posedarea
tehnicilor specifice artelor vizuale, etc.
Unități de curs
1. Introducere în gramatica limbajului vizual
2. Perceperea subietivă și obiectivă în arta plastică
3. Elementele limbajului plastic
4. Noțiunea de contrast în arta plastică
5. Materiale și tehnici tradiționale și netradiționale utilizate în arta vizuală
6. Copoziția plastică
7. Centrul compozițional – element indispensabil în opera de artă
8. Compoziția decorativă
9. Compoziția gestaltică și compoziția topologică
10. Scheme compoziționale în arta vizuală
11. Simetria – cel mai evident principiu de compoziție
12. Perspectiva în arta vizuală
13. Structura ca mijloc de creație artistică
14. Analiza artistică a operelor de artă
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea, explicaţia, dialog interactiv, prezentări video sau prin intermediul TIC, dezbaterea,
studiul individual, activităţi în grup, portofoliul, proiectul, elaborarea, argumentarea și susţinerea unui
proiect de analiză a unei opere de artă, consultarea surselor bibliografice de bază, etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă – presupune chestionarea scrisă/orală a studenților și elaborarea portofoliului ce
conține lucrările practice realizate în cadrul cursului.
Evaluarea finală – este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Evaluarea finală la cursul Gramatica limbajului vizual constă din
răspunsul oral/scris la examen(40% din nota finală) și evaluarea curentă(60% din nota finală) și permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competențelor profesionale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arnhem R. Arta şi percepţia vizuală.O psihologie a văzului creator.Ed. a 2-a –Iaşi. Editura Policrom,2011
2. Stăvilă T. Arta plastică modernă din Basarabia. Chişinău: Editura Ştiinţa, 2000.
3. Bartos M.J. Compoziția în pictură. – Iași. Editura Policrom, 2009
4. Ailincăi C. Introducere în gramatica limbajului vizual. Ed. a 3-a. – Iași. Editura Policrom, 2010
5. Truică I. Arta compoziției. Ed. a 2-a. Iași. Editura Policrom, 2011
6. Laneyrie-Dagen, N., Pictura, secrete și dezvăluiri. Eciclopedia Rao, 2004
7. Livio Mario., Secțiunea de aur. Ed. Humanitas, București, 2005.

8.
9.
10.
11.
12.

Pulbere R., Artistul și opera de artă, Limes, Cluj, 2006
Raicu L., Grafic și vizual între clasic și modern, Paideia, București, 2002
Sendl I.., Desenul, Semne. București, 2004
Tarași M., Sens și expresie în arta contemporană, Artes, Iași, 2005
Urmă M., Spațiu și percepție vizuală, Artes, Iași, 2000

Opţională:
1. Eco, Umberto. Istoria frumuseții. Enciclopedia Rao. București, 2005
2. Stoica G., Petrescu P., Dicționar de artă populară. București, Editura enciclopedică, 1997

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.02.O.120

Număr de
credite
ECTS
2

APET
I Licență
Bazele Artei Decorative
Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Anul

Semestrul

I

II

Total
ore
60

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice;

- reprezentarea grafică a elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri.
1.Mijloacele principale de realizare în compoziţia decorativă.
2. Principiile designului şi transformarea plastică în compoziţia decorativ-frontală.
2. Studiu practic.
1. Transformarea plastică și pricedeele ei
2. Activizarea plastică și procedeele ei
3. Structura plastică
4. Ritmizarea – principiul simplu și alternativ
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53 –
57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.
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Facultatea/catedra responsabilă
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cursului
G.02.O.0121

Facultățile: Filologie, Istorie și Geografie, Arte plastice și
desigh, Limbi și literatueri străine, Psihologie și
psihopedagogie, Științe ale educației
Licenţă
Educație Fizică
Educație Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Țapu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com

Număr
de Anul Semestrul Total
credite ECTS
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-

I

1-2

60

Total ore
contact
contact
direct
indirect
60
-

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studențesc duc
un mod de viață sedimentar, iar majoritatea timpului este efectuat în fața calculatoarelor,
televizoarelor, la orele de curs și așa mai departe, starea fizică și funcțională a acestora
este una destul de șubredă. Conform actelor normative, în cadrul instituțiilor de
învățământ superior, cursurile de educație fizică sunt foarte limitate în numărul de ore (2
pe săptămână) și sunt prevăzute doar pentru anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea
nivelului pregătirii fizice și funcționale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare
pedagogică, ori cursul de EDUCAȚIE FIZICĂ este unul important pentru cultivarea
modului sănătos de viață a cetăţeanului, care îl va promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral
dezvoltate, capabile să facă față tuturor condițiilor de viață. Cursul are conexiune cu
disciplinele de pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie unde componenta
asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice din Republica
Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

-

Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni și noțiuni din domeniul educației
fizice;
Familiarizarea studenților cu cele mai avansate metodologii în domeniul educației
fizice universitare;
Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exercițiului fizic;
Capacităţi

-

-

Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condițiile
actuale;
Însuşirea metodicilor de practicare a exercițiului fizic în funcție de scopurile puse în
fața sa;
Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
Însușirea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcționale.
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exercițiului fizic în regimul zilei;
Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exercițiului fizic;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exercițiului fizic;
Trezirea interesului față de modul sănătos de viață;
Finalităţi de studii
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcționale;
Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciții fizice pentru diferite grupuri de
mușchi;
Să cunoască modalitățile organizării practicării independente a exercițiului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcționale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exercițiului fizic,
să fie în stare să selecteze complexe de mijloace fizice pentru organizarea și
desfășurarea activităților motrice la lecțiile de educație fizică, la lecțiile independente,
lucrul individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii
fizice, nivelului dezvoltării fizice, precum și a nivelului pregătirii funcționale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice și practice al
studenţilor, iar la finele acestora se va evalua prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică și sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educației fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educației fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educației fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educației fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală

Strategii de predare şi învăţare
1.
2.
3.
4.

Lecții practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
Lecții practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
Prezentări de filme documentare tematice.
Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic,
motric, teoretic), evaluarea stării funcționale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul
Sergent), evaluarea nivelului pregătirii practico-metodice (desfășurarea antrenamentelor sportive),
evaluarea la concursuri sportive
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie
fizica, Ed. Printech, 2000, 265 p.
2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură
fizică. țtiința culturii fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
3. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140
p
Opţională:
1. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău,
”Valinex”, 2007 - 152 p.
2. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001,
290 p.
3.
Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007.
4.
Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001
5.
Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., - Atletism. Curs de bază, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, 236 p.
6.
Marcu V. Badminton, mijloc al educaţiei fizice. Bucureşti. Sport-turism, 1989.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
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e-mail
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cursului
F.03.O. 03028
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Anul

II

APET
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

III

Total ore

60

Total ore
contact direct

30

Studiu
individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor şi gestionarea informaţiei în domeniu; competenţe praxiologice, ce cuprind
capacităţile de aplicare/utilizare în practica artistică şi pedagogică a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în cadrul
cursului Istoria artelor; competenţe de creare/integrare, ce reprezintă competenţe complexe care stabilesc
conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în
diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele
plastice şi abilităţile praxiologice, tipice genului de activitate creativă pedagogică şi artistico-plastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi teoriei artelor; istoria şi
specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele decorative, arhitectura) de la
origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de vază şi opera lor; curente şi
sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în particular.
Cunoaşterea specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite stiluri.
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor;
să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice; mijloacele artistice, plastice şi materiale,
caracteristice fiecărui domeniu artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite stiluri;

să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artă şi ceea ce este fals, împrumutat, pseudotradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretică şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cît şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul istoriei, artelor
plastice, compoziţiei, cromatologiei, bazelor artei decorative,să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de
valorile artelor plastice universale şi naţionale.
Unități de curs
Arta paleocreştină. Arta bizantină. Arta rusă veche. Arta romanică. Arta gotică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. I-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
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e-mail
Codul
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F.03.O.031

Număr de
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2

Arte plastice
I
Desen tehnic
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Veronica Răileanu, dr., conf. univ.
Veronica Răileanu, dr., conf. univ., Alexandru Vatavu, dr.,
conf. univ.,
Elena Ceban, lector
artadecorativa@mail.md

Anu Semestr
l
ul

Total ore

II

60

III

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen tehnic are drept scop înzestrarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi - artiști plastici
cu regulile de citire corectă a desenelor tehnice cu elaborarea de sine stătător a documentației grafice
pentru confecționarea pieselor și obiectelor conform standardelor de stat stabilite.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: să cunoască si să înțeleagă principiile didactice,
metodele de organizare, convențiile, standardele, semnelor grafice, caracterelor de litere ce
determină specificul organizării reprezentărilor plane, volumetrice și spațiale;
Competențe de aplicare: elaborarea de sine stătător a documentației grafice pentru
confecționarea pieselor și obiectelor;
Competențe de analiză. efectuarea rapidă a legăturii dintre imaginație și percepția vizuală
construind logic forma obiectului, supusă proiectării în activitatea grafică.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: să consolideze cunoștințele din
domeniul proiectării în redarea tematicii concrete a proiectului artistic și tehnic.
Finalități de studii realizate la finele cursului
să cunoască metodele de proiectare, de reprezentare în desenul tehnic- limbaj echilibrat de reguli și
convenții;
să înțeleagă importanța fundamentală a respectării standardelor de stat, normelor și convențiilor obligatorii
care definesc calitatea, dimensiunile, utilitatea produsului supus proiectării(bazele standardizării, structura
standardelor)
să formeze spiritul de sinteză care dă posibilitate de îmbinare a diverșilor cerințe și condiții de proiectare
în activitatea grafică;
să dezvolte imaginația în spațiu, care alături de cunoștințele de specialitate, caută și găsește formele cele
mai adecvate funcțional, constructiv și uman ale obiectului supus reprezentării;
să transforme achizițiile din cadrul desenului tehnic în componente active ale unei gândiri tehnice creative,
eficiente și independente, să creeze opere de artă originale și utile.

Denumirea programului de studii Arte Plastice și Design
Ciclul Ciclul I, Licența
Denumirea cursului
Tehnologii educaționale
Facultatea/catedra responsabilă de
Pedagogie/ Știinţe ale Educaţiei

Precondiții
Procesul cursului se axează pe valorificarea cunoștințelor precedente în desenul geometric și
desenul proiectiv având ca sens studierea regulilor și convențiilor în proiectare și legătură
interdisciplinară.
Unități de curs
Tăieturi compuse. Reprezentarea, notarea, construirea lor. Proiecții axonometrice dreptunghiulare și
oblice. Crochiu. Schița piesei.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metode verbale (expunerea, explicația, prelegerea, conversația, problematizarea, învățarea prin
descoperire)
Metode intuitive(observația, modelarea)
Metode practice (exersarea, experimentul, lucrări practice și aplicative)
Metode de tip evaluativ(feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formare:
Se vor îndeplini lucrări grafice, conform variantelor indicate, lucrări de control, care vor fi adunate
în portofoliu și prezentate la examen (60% din nota finală).
Evaluarea finală. Răspunsul propriu zis al studenților la examen oral/scris apreciat cu note
tradiționale (de la 1 la 10). Nota atribuită la examen constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
2. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
3. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice
cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
4. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
5. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002

Opţională:
1. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
2. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
3. Рэйлян В. Чебан Е., .Proiectarea ergonomică a mobilei, Chișinău, 2015

curs
Oboroceanu V.,lector univ.
timusv@yahoo.fr
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Codul
cursului
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F.03.O.029
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I
III
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direct
30
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studiu individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Ca rezultat al studierii cursului studenţii vor putea să identifice problemele teoretice şi practice ale
tehnologiilor educaţionale şi să definească termenii de bază a cursului, având drept obiectiv cunoaşterea TIC
pentru realizarea procesului educaţional la nivelul treptelor şcolare/universitare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

-

identificarea problemelor teoretice şi practice ale tehnologiilor educaţionale;
definirea termenilor de bază ai cursului;
descrierea tehnologiilor realizării procesului educaţional la nivelul trpetelor şcolare şi universitare;
comparea tehnologiilor modeme şi tradiţionale;
realizarea activităţilor educative conform tehnologiilor elaborate;
restructurarea tehnologiilor actuale la nivelul studiului la distanţă şi tehnologiilor compiuterizate;
estimarea calitatății tehnologiilor educaţionale ale curricululmului şcolar;
proiectarea tehnologiilor educaţionale;
coordonarea tehnologiilor educaţionale cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
dezvoltarea tehnologiilor programului de autoformare profesională.
Finalităţi de studii
să estimeze calitatea tehnologiilor educaţionale ale curricululmului şcolar;
să proiecteze tehnologii educaţionale;
să ofere soluţii pentru eficientizarea tehnologiilor educaţionale;
să coordoneze tehnologiile educaţionale cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
să creeze tehnologii educaţionale alternative;
să dezvolte tehnologia programului de autoformare profesională.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale despre fundamentele științelor educației, didactica
generală, proiectarea educațională, structura, evoluţia şi rolul personalităţii, să interpreteze variate aspecte cu
referire la dezvoltarea personalităţii elevului/studentului contemporan.
Unități de conținut

1. Repere teoretice în aria tehnologiilor educaţionale.

2. Modelul educaţional promovat de instruirea interactivă.
3. Metodologia didactică orientată spre dezvoltarea spiritului activ, critic şi creativ.
4. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale orientate spre învăţarea electronică.
5. Tehnologia instruirii diferenţiate şi individualizate bazată pe teoria inteligenţelor multiple.
6. Tehnologii educaţionale alternative.
7. Autoeducaţia profesională - strategie de formare continuă.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea
şi susţinerea proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
 susţinerea
a două probe obligatorii (elaborarea şi susţinerea proiectului de tehnologie
alternativă; portofoliul tehnologiilor de învăţare).
 Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
Evaluarea finală - examen. Nota la examen va contstitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă. Ghidul profesorului. Iași, Polirom 2013.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. Ediția a IV-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom,2006
3. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii. Iași: Polirom,
2008.
4. Chiriac T. Instruirea asistată de calculator: metode de implementare. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2015,
176 p.
5. Cojocaru V. Gh., Cojocaru, V. Instruire interactivă prin e-learning. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2013.
6. Cojocaru-Borozan M. Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2012.
7. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I București: Editura Didactica Publishing House,
2015, 829 p.
8. Cuznețov L. Educație prin optim axiologic. Teorie și practică, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2010, 159 p.
9. Grosu M., Dumbrăveanu R. et al., Evaluarea studenţilor. Strategii şi metode, UPS „Ion Creangă”, Chişinău:
2006.
10.Guțu Vl. Pedagogie. Chișinău: CEP USM, 2013.
11.Mândâcanu V. coord. Tehnologii educaţionale moderne. Paradigma umanistă subiect – subiect al
managementului culturii învățării. Chișinău: Garomont-Studio, 2010. 227 p.
12.Oboroceanu V. Tehnologii educaționale. Ghid metodologic, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2015.
13.Oprea C. Strategii didactice interactive. București: SPER, 2006.
14.Pâslaru Vl., Negură, I., Papuc, L. etc., Construcţie şi dezvoltare curriculară, Partea I – cadru teoretic, Partea
II – Ghid metodologic, Chişinău: 2005.
15.Patraşcu D., Patraşcu L., Tehnologii educaţionale, Chișinău: ETC, 2005.
Opţională:
16. Albescu I., Albescu M. Predarea şi învăţarea disciplinelor socioumane, Iaşi: Polirom, 2001.
17. Caisîn S., Fedotova, S., Pascari, I.,Ţurcan, G. Iniţiere în utilizarea ICT în şcoală: suport didactic pentru

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

profesori. Partea II / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică „Ion Creangă”, Institutul de Instruire
Continuă. 2007.
Calaraş C. Organizarea activităţii educative: Suport de curs, Ch.: UPSC, 2011/ 106 p.
Cojocaru-Borozan M., Papuc, L. et al. Fundamentele științelor educației. Manual universitar, Chișinău:
UPS „Ion Creangă”, 2014. 446 p.
Corlat S., Karlsson G. et al. Metodologia utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în
învăţământul superior, Chişinău: UST, 2011. 204 p.
Focşa-Semionov S. Învăţarea academică independentă şi autoreglată, Chişinău: 2009.
Lanz R. Pedagogia Waldorf. Un drum spre un învăţământ mai uman, Bucureşti:2002 .
Mândâcanu V. (coord.) Tehnologii educaţionale moderne, vol. III, IV, VIII. UPS „Ion Creangă”
Popa I. Profesorul eficient, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2002/ 171 p.
Popov L. Tehnologii informaţionale de comunicare. Note de curs, Bălţi: 2006.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

F.03.O.032

4

II

AP
I Licența
Teoria și metodologia instruirii educației plastice
Facultatea Arte plastice și Design. Catedra: Studiul artelor,
Grafica și Metodologia instruirii
Mokan-Vozian Ludmila
Mokan-Vozian Ludmila
lvozian@mail.ru
Semestrul

III-IV

Total ore

120

Total ore
Contact direct
60

Studiu
individual
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Teoria și metodologia instruirii educației plastice” prevede studierea bazelor fundamentale
ale instruirii artei plastice în vederea iniţierii viitorilor profesori în procesul de predare-învățare-evaluare
la nivelul treptelor şcolare/universitare.
Scopul disciplinei „Teoria și metodologia instruirii educației plastice” constă în dezvoltarea
competențelor cognitive, tehnice și estetice ale studenților, vizând cultivarea capacităților acestora în
elaborarea proiectelor didactice conform conținuturilor curriculare, standardelor educaționale și
particularităților de vârstă; aplicarea metodelor interactive în procesul didactic; elaborarea materialului
didactic pentru lecţii la un nivel artistic şi tehnologic înalt; însușirea tipurilor și instrumentelor de
evaluare și implimentarea acestora în cadrul activităților didactice; etc..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Identificarea problemelor teoretice şi practice ale Educației Plastice;
Definirea termenilor și conceptelor de bază ale cursului;
Descrierea formelor şi metodelor de organizare şi realizare a procesului educaţional la educaţia
plastică la nivelul treptelor şcolare/universitare;
Distingerea tipurilor de materiale specifice artei plastice în contextul conținuturilor curriculare;
Identificarea tehnologiei de lucru specifice pentru fiecare modul curricular;
Descrierea tipurilor și metodelor de evaluare aplicate în cadrul educației plastice;
Coordonarea activităților de educație plastică cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
Utilizarea corectă în procesul de comunicare şi predare terminologia specifică disciplinei;
Proiectarea activităților de educație plastică;
Valorificarea potențialului propriu și al elevilor în activitatea profesională.

Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să cunoască și să caracterizeze componentele principale ale curriculum-ului la educația
tehnologică;
Să argumenteze alegerea metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice pentru fiecare tip de
lecţie la arta plastică.
Să aplice terminologia de specialitate în procesul de predare şi de comunicare artistică;
Să aplice metode şi procedee de dezvoltare a creativităţii în vederea realizării obiectivelor
educaţionale;
Să proiecteze diferite variante de lecţie în corespundere cu tipul lecţiei şi cerinţele contemporane;
Să proiecteze şi să organizeze diferite activităţi extraşcolare în practica profesională.
Să elaboreze criterii de evaluare a lucrărilor plastice, instrumente de evaluare a cunoştinţelor,
capacităţilor şi atitudinilor elevilor;
Precondiții
Cursul de Pedagogie generală și psihologie generală, practica pedagogică. Cunoştinţe despre
materiale și instrumente de artă, posedarea tehnicilor de artă, cunoașterea particularităților de vîrstă a
elevilor, posibilitățile de exprimare plastică a elementelor de limbaj plastic. Cunoașterea curriculumului
școlar la Educația plastică.
Unități de curs
1. Retrospectiva istorică a instruirii şi educaţiei artistico-plastice.
2. Metodologia educaţiei artistico - plastice în învăţământul preuniversitar.
3. Arta copilului. Premize psihologice care stau la baza educaţiei plastice.
4. Metode şi procedee tradiţionale şi alternative în educaţia plastică.
5. Evaluarea rezultatelor şcolare la arta plastică.
6. Metodologia desfăşurării activităţii de percepere artistică.
7. Metodologia studiului elementelor de limbaj plastic.
8. Metodologia desfăşurării activităţii decorativ –aplicate. Realizarea compoziţiei plastice.
9. Metodologia desfăşurării activităţilor de modelaj şi sculptură.
10. Realizarea educaţiei artistico-plastice prin intermediul activităţilor extraşcolare.
11. Studiul curriculumului şcolar la arta plastică.
12. Elaborarea criteriilor de evaluare a lucrărilor plastice ţinînîd cont de obiective, tema şi subiectul
lecţiei.
13. Aplicarea metodelor şi procedeelor de dezvoltare a creativităţii şi imaginaţiei artistice.
14. Structura şi conţinutul proiectării didactice.
15. Elaborarea proiectelor didactice de scurtă durată și de lungă durată.
16. Mini-modelări de situaţii pedagogice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Înăţare centrată pe student: prelegeri interactive, dialog interactiv, lucrări practice, proiecte, portofoliu,
consultaţii, analiza operei de artă, prezentări Video sau prin intermediul TIC, etc.

Strategii de evaluare

Evaluarea curentă - se efectuează în formă de chestionare oral/scrisă(elaborarea şi susţinerea
proiectului de educație tehnologică; elaborarea portofoliului de evaluare cu lucrări practice la conţinutul
disciplinei.
Evaluarea finală - este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentuui în etapa
următoare a procesului didactic. Evaluarea finală la Teoria și Metodologia instruirii educației plastice
constă din răspunsul (oral sau scris) la examen(40%din nota finală) şi evaluarea curentă(60%din nota
finală) şi permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei
disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Daghi I. Compoziţia decorativă frontală. Editura Prim, Chişinău, 2010.
2. Cotovițchi D., Hubenco T., Prisacaru L., Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat pentru învățămîntul primar și gimnazial. Ed. Liceym, 2011.
3. Hubenco T. Arta plastică în clasele primare. Ghid metodologic. Chişinău, Ed. Prut Internaţional,
2000.
4. Hubenco T., Metode de evaluare la Educația plastică. Ghid metodologic. Editura Epigraf, Chișinău,
2013.
5. Ionescu, M., Demersuri creative în predare şi învăţare, P.U.C., Cluj-Napoca, 2000.
6. Guţalov, L. Problematizarea – metodă eficientă de formare a competenţelor / L. Guţalov, E. Fotescu //
Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr. 1(6). – P. 10-16.
7. Oprea C. Strategii didactice interactive. București: SPER, 2006.
8. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodic. Chişinău, Editura Lumina, 2001.
Opţională:
1. Ion Şuşală, Culoarea cea de toate zilele, Editura „Lumina”, Chişinău, 1993.
2. Cristea S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie, Didactica PublishingHouse,Bucureşti, 2015

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

AP
Licență 1
DESEN
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii

Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Cadre didactice implicate Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar
Rusu Valentin, lector
e-mail anasimac777@gmail.com
Codul
cursului
S.03.O.133

Număr de
credite ECTS

4

Anul

II

Semestrul

III

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Însușirea vocabularul vizual plastic fundamental.
studierea caracterului și plastica formelor, modalităților de reprezentare a proporțiilor, analiza constructivă
a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenței expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei și tonului.
Cultivarea viziunii originale materiale plastice.folosind elemente de limbaj artistic-plastic și mijloace de
expresie tradiționale și moderne.
Studierea principiilor aplicării perspectivei liniare și spațialor în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor și tehnologilori de lucru în diverse
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să utilizeze metodele inovatoare în cunoaşterea anatomiei plastice;
să determine continuitatea în activitatea practică a bazelor anatomiei plastice şi desenul academic al figurii
umane;
să aplice materialele didactice care demonstrează construcţia scheletului şi a sistemului muscular, a corpului
uman;

să aplice creativitatea bazei constructive, forma muşchilor şi particularităţile în desenul academic.
să proiecteze şi să organizeze diferite activităţi extraşcolare în practica profesională.
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de reprezentare a obiectelor din natură,
metodele de reprezentare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion.
Unităţi de curs
Prelegeri. Desenul din natură, capul unui model viu.
Studiu practic. Desen anatomic după model de cap din ghips.
Studiu practic. Desen constructiv-cap după model in vârstă.
Studiu practic. Desen de cap de femeie.
Studiu practic. Desen-cap după model viu într-o interpretare creativă.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu
lucrări practice la conţinutul disciplinei
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în
etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice,
individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea
acestei disciplinei în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă (60%
din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
8. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
9. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
10. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
11. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
12. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
13. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
14. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs

AP, AD
I Licență
Anatomia plastică

Arte Plastice si Design/ Studiul artelor, Grafica si
Metodologia Instruirii
Malcoci Vitalie, doctor în studiul artelor

e-mail
Număr de credite
ECTS

Codul
cursului

S.03.O.133

2

Anul

Semestrul

II

III

Total
ore

60

Total ore

contact
direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

La disciplina Anatomia plastică se realizează studii la nivel teoretic si practic în domeniul anatomiei artistice. În
cadrul acestui curs accentul se pune pe necesitatea acumulării unor cunostinte si deprinderi prin activitate practică a
studentului. Cursul are drept scop promovarea artistică a studentului și dezvoltarea deprinderilor și abilităților
obținute în procesul studiului. Obiectivele tematice a cursului sunt necesare pentru a oferi studentului posibilități de
autoformare în domeniul specialității sale. Fiind unul dintre cursurile de bază, Anatomia plastică prevede
integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura, compoziţia, sculptura ș. a.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

Utilizarea corectă a concentrării atenției studenților asupra construcției corpului uman;

-

Elaborarea abilităților în modelajul mușchilor corpului uman;

-

Individualizarea aspectului expresivității scheletului omenesc;

o - Valorificarea și manifestarea aptitudinilor în procesul creativității.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

- Să stabilescă importanța acestei discipline în învatamintul pedagogic și în special a pictorului pedegog;
- Să cunoască aparatul epistemologic (terminologic) al disciplinei;
- Să determine continuitatea în activitatea practică a bazelor anatomiei plastice şi desenul academic al figurii
umane;
- Să aplice materialele didactice care demonstrează constucţia corpului uman şi a sistemului muscular;
- Să aplice creativitatea bazei constructive, forma muşchilor şi particularităţile în desenul academic;
- Să cunoască metodele de bază a studierii legilor construcției corpului omenesc;
- Să cunoască particurităţile specifice a figurii umane dupa sex.

Precondiții
Anatomia plastică prevede integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura, compoziţia, sculptura
ș. a. Disciplina Anatomia plastică favorizează integrarea cunoştinţelor şi deprinderilor în activitatea
artistică a studenţilor. Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de
reprezentare a corpului uman, metodele de aplicare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion, să
posede un limbaj plastic și gust estetic specific profilului, să exploreze posibilitățile limbajului plastic și a
mijloacelor de expresii plastice.
Unități de curs
Prezentarea tematicii disciplinei și conținuturi:
Lecție introductivă
- Inițiere în tematica cursului Anatomia plastică. Recapitulare.
Anatomia membrelor superioare
- Scheletul membrului superior.

- Construcția brațului și antebrațului.
- Masivul carpian. Oasele metacarpiene și falangele digitale.
- Articulația cotului
- Articulația mâinii
Mușchii membrelor superioare
- Mușchii brațului
- Mușchii antebrațului
Scheletul trunchiului
- Structura coloanei vertebrale.
- Scheletul toracelui.
- Scheletul bazinului osos.
Mușchii trunchiului
- Mușchii superficiali ai spinării.
- Mușchii toracelui.

- Mușchii abdominali.
Scheletul umărului
- Scheletul umărului și particularitățile lui
- Omoplastul (scapula)
- Articulația umărului
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegeri, discuții, activități în grup, sarcini individuale, studiu de caz
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice (desene, schițe,
crochiuri) şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea
studentului în etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice,
activităţile practice, individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce
confirmă implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la anatomia plastică se elaborează în corespundere cu obiectivele
curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea
curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barceai A. “Anatomia picturilor ”, Budapesta 1957.
2. Frigyes K. Bazele anatomiei artistice. Oradea, Editura Casa, 2013.
3. Ghitescu G. Anatomia plastică, Volumul I , Constructia Corpului. Iași, Ed. “ Polirom”, 2010.
4. Ghitescu G. Anatomia plastică, Volumul II, Forma corpului in pozitia statica si dinamica. Iași,
Ed. “ Polirom”, 2010.
5. 5.Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul III, Morfologia plastica , Expresivitatea. Iași, Ed. “
Polirom”, 2010.
6. Pavlov G. M. , Pavlov V. N. Anatomia plastica, Coiz M. 1954. Rabinovici M. T.
7. “Anatomia plastica si reprezentarea figurii umane in baza acesteia ”, M. 1982
Facultativă:
1. Bames G. Figura umana nuda, Dresden, 1982.
2. Баммес Г. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.
3. Tiberiu Liviu Vlad. Adevărul anatomic şi valoarea sa estetică ( anatomia artistică a omului), Iaşi,
Editura Artes, 2001

AP

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Licemţă I

Grafica asistată de computer
Arte Plastice si Design/ Studiul artelor, Grafica si Metodologia
Instruirii
Valeriu Herta
vherta@gmail.com

e-mail

Codul cursului

Număr de
credite ECTS

S 03.O. 133
S.04. O. 148

4

Anul

2

Semestrul

III-IV

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul de grafica asistata de computer îşi propune să pună bazele înţelegerii şi utilizării
computerului in dependenta de sarcina ce se cere a fi realizata la lucrarile de proiectare. Cursul ajuta ca
studentii sa vizualizeze tridimensional proiectul elaborat anterior, cat si proiectarea curenta a unui
obiectiv. De asemenea se arata posibilitatea integrarii programului ArchiCAD cu alte programe (3dmax, Autocad. Cinema-4D)
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Să foloseasca creativ calculatorul in procesul de proiectare.
Dezvoltarea viziunii spatiale.
Sa elaboreze noi algoritme de constructie tridimensionala a aceluias obiect.
Formarea deprinderilor de lucru in echipa.
Sa evaluieze proiectele realizate.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

Să construiasca dupa dimensiuni exacte figuri plane si forme volumetrice.
Să construiasca dupa dimensiuni planul unei odai cu mobilier.
Sa stie a dimensiona corect planuri si sectiuni.
Sa redea facturi diverse obiectelor construite.
Sa aplice diverse surse de iluminare a obiectului.
Redactarea parametrilor si a dimensiunilor de gabarit a elementelor din biblioteca standart
Preconditii
Studentii trebuie sa cunoasca: unitatile metrice de masura, Proiectii ortogonale si Axonometrie, Notiuni
despre perspectiva.
Unităti de curs

1. Introducere .

2. Constructii planimetrice.
3. Indicarea dimensiunilor.
4. Gruparea gi dezgruparea elementelor.
5. Construirea peretilor de diverse configuratii. (4 ore)
6. Planseul si acoperisul, Constructii volumetrice din ele. (4 ore)
7. Metode de construire a usilor si ferestrelor in pereti.
8. Aplicarea culorii si a texturii pe obiecte.
9. Perspectiva si axonometria, deplasarea in spatiul virtual.
10. Constructia unui interior improvizat cu mobilier.
11. Coloane si grinzi, structura cladirii.
12. Instrumentul „Relief”
13. Scarile, Crearea unei scari cu configuratie libera.
14. Surse de lumina.
15. Crearea unui tavan in 2 sau 3 nivele. (4 ore)
16. Crearea structurii acoperisului.
17.. Constructia ferestrelor de colt si a celor de mansarda.
18.. Lucrul pe diferite etaje.
19. Instrumentul „Morph”.
20. Marirea si micsorarea elementelor.
21. Construirea plintelor si a corniselor.
22. Ferme metalice si din lemn, constructia fermei dupa sectiune.
23. Operatii volumetrice in fereastra 3D.
24. Instrumentul „Arhiforma”.
25. Calcularea suprafetelor si a volumului elementelor proiectului.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare

Explicare verbala, Demonstrare la computer, Fise Individuale, Demonstrare videoproiector, Teme realizate
sinestatator de fiecare student.
Strategii de evaluare

Teste de control, notarea la diverse etape de ezecutare a lucrarii si a lucrului la finisarea temei.
Bibliografie
Obligatorie:

1. S. Titov „ArchiCAD – 9” Moskova
2. S. Titov „Poleznie soveti” Moskova
Opţională:

1. C. Radinschi, M. Radinschi „Desen artistic in industria usoara”
2. I. Susala, O. Barbulescu „Dictionar de arta”, Editura Sigma, Bucuresti, 199
3. Revista „Atelier” – Chişinău, 2003-2005;
4. Revista „Easy PC” – ghidul pentru folosirea computerului, Bucureşti,
5. A.O. Kotiubinskii,Compiuter dlia hudojnica, Moskova 1999
6. A.Iu. Islinski, Dictionar Politehnic – Chisinau, 1984
7. K.L. Mardok „3ds max 5”

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03 O. 134

Număr de
credite ECTS

3

Anul

II

AP
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

III

Total ore

90

Total ore
contact direct

45

Studiu
individual

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu celelalte discipline fundamentale

şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs
Natura statică şi peisajul.
Tehnica şi tehnologia picturii în guaşă, temperă, acrilic.
Natură statică cu folosirea unei plăci ornamentale de ghips (capitel).
Natură statică în contrajur formată din 3-4 obiecte de uz casnic şi draperii.
Natură statică în interior.
Natură statică cu cap de ghips.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii realizată în concepţie decorativă.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie

Obligatorie:
1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.O. 134

Număr de
credite ECTS

1

Anul

II

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compoziţie
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

III

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;
Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;

Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Natură statică. Principii de organizare compoziţională. Compoziţia. Consideraţii generale. Principii şi legităţi
în compoziţia plastică. Simetrie, asimetrie. Ritmul. Echilibrul. Proporţionarea. Cadrul compoziţional.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi applicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Bibliografie
Obligatorie:
Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.03.O.031

Număr de
credite ECTS
2

Arta plastica
I
Desen tehnic
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Veronica Răileanu, dr., conf. univ.
Veronica Răileanu, dr., conf. univ., Alexandru Vatavu, dr.,
conf. univ.,
Elena Ceban, lector
artadecorativa@mail.md

Anul Semestrul

II

III

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen tehnic are drept scop înzestrarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi - artiști plastici
cu regulile de citire corectă a desenelor tehnice cu elaborarea de sine stătător a documentației grafice
pentru confecționarea pieselor și obiectelor conform standardelor de stat stabilite.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: să cunoască si să înțeleagă principiile didactice,
metodele de organizare, convențiile, standardele, semnelor grafice, caracterelor de litere ce
determină specificul organizării reprezentărilor plane, volumetrice și spațiale;
Competențe de aplicare: elaborarea de sine stătător a documentației grafice pentru
confecționarea pieselor și obiectelor;
Competențe de analiză. efectuarea rapidă a legăturii dintre imaginație și percepția vizuală
construind logic forma obiectului, supusă proiectării în activitatea grafică.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: să consolideze cunoștințele din
domeniul proiectării în redarea tematicii concrete a proiectului artistic și tehnic.
Finalități de studii realizate la finele cursului
să cunoască metodele de proiectare, de reprezentare în desenul tehnic- limbaj echilibrat de reguli și
convenții;
să înțeleagă importanța fundamentală a respectării standardelor de stat, normelor și convențiilor obligatorii
care definesc calitatea, dimensiunile, utilitatea produsului supus proiectării(bazele standardizării, structura
standardelor)
să formeze spiritul de sinteză care dă posibilitate de îmbinare a diverșilor cerințe și condiții de proiectare
în activitatea grafică;
să dezvolte imaginația în spațiu, care alături de cunoștințele de specialitate, caută și găsește formele cele
mai adecvate funcțional, constructiv și uman ale obiectului supus reprezentării;
să transforme achizițiile din cadrul desenului tehnic în componente active ale unei gândiri tehnice creative,
eficiente și independente, să creeze opere de artă originale și utile.

Precondiții
Procesul cursului se axează pe valorificarea cunoștințelor precedente în desenul geometric și
desenul proiectiv având ca sens studierea regulilor și convențiilor în proiectare și legătură
interdisciplinară.
Unități de curs
Tăieturi compuse. Reprezentarea, notarea, construirea lor. Proiecții axonometrice dreptunghiulare și
oblice. Crochiu. Schița piesei.
Metode și tehnici de predare și învățare
Metode verbale (expunerea, explicația, prelegerea, conversația, problematizarea, învățarea prin
descoperire)
Metode intuitive(observația, modelarea)
Metode practice (exersarea, experimentul, lucrări practice și aplicative)
Metode de tip evaluativ(feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formare:
Se vor îndeplini lucrări grafice, conform variantelor indicate, lucrări de control, care vor fi adunate
în portofoliu și prezentate la examen (60% din nota finală).
Evaluarea finală. Răspunsul propriu zis al studenților la examen oral/scris apreciat cu note
tradiționale (de la 1 la 10). Nota atribuită la examen constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
2. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
3. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice
cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
4. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
5. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002

Opţională:
1. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
2. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
3. Рэйлян В. Чебан Е., .Proiectarea ergonomică a mobilei, Chișinău, 2015

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.03.O 135

Număr de
credite ECTS
2

AP
Licență
Bazele Artei Decorative
Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Anul

Semestrul

II

III

Total ore

60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:

- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a
elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri.
1.Legităţile de construire în compoziţie decorativă.
2. Studiu practic.
1. Legitatea ritmului
2. Legitatea proporţionării.
3. Legitatea simetriei. Legitatea asimetriei.
4. Legitatea dinamicii.
5. Legitatea echilibrului.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53 –
57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul
cursului
S.03.O 135

Număr de
credite
ECTS
2

Anul

2

Arta Plastică
I
Desen si culoare de specialitate
Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Rodica Spătaru, lector superior
Rodica Spătaru, lector superior
rodica.spataru@yahoo.com

Semestru
l

Total
ore

III

30

Total ore
contact
direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen și culoare are drept scop formarea cunoștințelor teoretice atât și a aptitudinilor
practice la viitorii profesioniști în designului interiorului, pedagogi, artiști plastici. În cadrul
cursului studenții vor însuși elementele plastice de modelare a interiorului. Formele specifice
care formează plastica interiorului: coloană, șemineu, balustrade, scări etc., Pe parcursul acestui
curs studenții se vor familiariza cu diverse tehnici de finisare a suprafețelor din interior, la fel și
imitațiile materialelor naturale ca piatra, lemnul în interpretarea cromatică.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competență cognitivă: de a utiliza elementele: coloane, balustrade, șemineu, exemple de
mobilier în designul compozițional al interiorului.
Competențe de analize: de a analiza specificul proiectului interiorului pentru selectarea
individuală a materialelor și tehnicilor de realizare a proiectului.
Competență de cercetare: de a cerceta tipurile și cromatica imitațiilor materialelor
naturale în hotărârea spațiului. Factura lemnului, cromatica lemnului și utilizarea lor în diverse
hotărâri a designului interior;
Competență de aplicare: de a aplica tehnicii și aplicații relevante în elementele de
finisare ale suprafețelor interiorului.
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să exprime în cuvinte proprii algoritmul de definiții necesare la procesul de proiectare a
interiorului.
Să interpreteze propria manieră de lucru în modelarea plastică, artistică a interiorului prin
intermediul elementelor plastice: șemineu, coloane etc.
Să compare metode și procedee de reprezentare al spațiului tridimensional folosind
imitațiile materialelor naturale și tehnicile artistice de decorare și finisare a spațiului;

Să utilizeze în design interior relația lumină - umbră a spațiului, efecte decorative,
funcționale a formelor plastice specificând fiecare caz;
Să compară tipurile și cromatica imitațiilor materialelor naturale în hotărârea spațiului.
Factura lemnului, cromatica lemnului în dependență de specie, specificul proprietății tipurilor de
lemn și utilizarea lor în diverse hotărâri a designului interior;
Să evidențieze rolul și importanța clasificării după formă, material, caracter liniar și
proporțional categoriile de elemente;
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: desenul și culoarea de specialitate, BAD, tehnici de
reprezentare etc. Studenții trebuie să cunoască corelația culorii cu materialul și formă, culoarelumină, culoare-material, culoare-factură, culoare-funcție. Cursul prevede ca majoritatea orelor
să fie destinate lecțiilor practice. Lecțiile teoretice sunt propuse într-un număr mai redus pentru
informarea studenților despre elementele interiorului ca mod de organizare compozițională și
funcțională. Lecțiile practice având ca scop familiarizarea studenților cu elementele plastice și
formele interiorului, procedeele și varietatea modului de reprezentare grafică, cromatică folosite
la prelucrarea cursului de proiectare în designul interiorului.
Unități de curs
Prelegeri.
Introducere. Scopul, rolul și sarcinile obiectului desenul și pictura de specialitate. Noțiuni
de plastică a elementelor ce formează compoziția în designul interiorului. Plastica formelor
funcționale, decorative, artistice. Elemente: coloane, balustrade, scări și trepte, șemineu din
interior ca moment artistic și funcțional al interiorului.
Studiu practic.

Noțiuni de plastică în designul interiorului. Plastica formelor funcționale, decorative,
artistice din interior. Funcția și metode de activizare a interiorului prin modelarea spațiului cu
elemente plastice artistice, decorative. Elementele plasticii interiorului. Coloane. Balustrada.
Scara cu treaptă. Șemineu. Forme decorative, artistice (metoda stilizării), funcționale, după
tectonică, volum, mărime, stil etc.
Noțiune de stilizare. Cromatica interiorului. Imitația materialelor naturale. Lemnul, piatra:
tipuri, forme, culoarea. Folosirea lemnul in interior. Imitația materialelor naturale, marmura,
metal, țesătură, blana, sticla, etc. Caracteristica fiecărui material. Modul de întrebuințare.
Varietatea.
Fișă coloristică, raportul procentual cromatic în interior. Tehnici de decorare a spațiului.
Strategii de predare și învăţare
 metode generale și metode particulare;
 metode inductive și metode deductive;
 metode active și metode pasive;
 utilizarea unui sistem de metode de instruire și autoinstruire, cum ar fi: abordarea euristică,
problematizarea, învățarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea/ autoinstruirea
asistată de calculator, studiul de caz, jocul de rol, învățarea cu ajutorul simulatoarelor didactice;
 criterii: gradul de utilizare a descoperirii, a cercetării, complexitatea demersului etc.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățări și a abilităților formate în cadrul disciplinei se

efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționării
ideilor individuale; posibilitate și măiestria de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul și numărul variantelor de lucru; (60%
din nota finală), care este un sumar a celor două note de la atestările pe parcursul semestrului (I
atestare – 30 % , portofoliul compus din lucrări practice grafice; II atestare – 30 % , portofoliul
compus din lucrări practice coloristice.)
Evaluarea finală este exprimată prin vizionarea lucrărilor practice afișate la examenul de
specialitate. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Колин Кейхилл, Стеллажи и полки в интерьере. Практическое руководство,
2.
3.
4.
5.

Издательство: Ниола-Пресс, Год выпуска: 2008, Число страниц: 32, Расширение: PDF, Объем
файла: 6,7Mb
Галина Серикова, Лестницы и перила. Проектируем и строим, Издательство: РИПОЛ
Классик, Год выпуска: 2013, Число страниц:230, 98 иллюстраций, ISBN: 978-5-386-06059-6
Н. В. Белов, Полный справочник проектировщика, Издательство: АСТ, Год выпуска: 2013,
Число страниц: 482, Расширение: PDF, Объем файла: 6Mb, ISBN: 978-985-16-9627-3
Наталия Митина, Дизайн интерьера, Издательство: Альпина Диджитал, Год выпуска: 2013,
Число страниц: 350, 102 иллюстраций, ISBN: 978-5-9614-2873-5
Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.

Opţională:
1. Florin Stoiciu, Tehnici si maniere in gravura, Editura: POLIROM, Gen: Arta Arhitectura Design,
2.
3.
4.
5.

Limba: Romana, 2010, Nr. pagini: 264, Subgen: Arta ISBN: 973-46-1840-8
Cristian Nae , Moduri de a percepe, Editura: Polirom, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba:
Romana, 2015, Nr. pagini: 248, Subgen: Arta, ISBN: 9789734651153
Jeremy Melvin, ISME - Sa intelegem stilurile arhitecturale, Editura: Rao, Gen: Arta Arhitectura
Design, Limba: Romana, 2008, Nr. pagini: 160, Subgen: Arhitectura, Traducator: Ioana Didac,
ISBN: 973-717-075-X
Silvia Barbero, Brunella Cozzo, Ecodesign, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana, Nr.
pagini: 384, Subgen: Design, ISBN: 3-8331-5278-8
Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.
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Arta Plastică
I
Istoria interiorului
Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Rodica Spătaru, lector superior
Rodica Spătaru, lector superior
rodica.spataru@yahoo.com

Semestr
ul

Total
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Total ore
contact
direct
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individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria interiorului are drept scop formarea cunoștințelor teoretice atât și a
aptitudinilor practice la viitorii profesioniști în designului interiorului, pedagogi, artiști plastici.
În cadrul cursului studenții vor însuși diverse stiluri ale designului interiorului. Pe parcursul
acestui curs studenții se vor familiariza cu diverse modalități de compunere și modelare a
interioarelor, elementelor acestor interioare în raport cu stilul și caracteristicile sale specifice.
Formele și obiectele din interior v-or fi analizate și modelate prin prisma corespunderii lor la
stilul abordat. Vor însuși momente de corelație a stilului cu criteriile specifice fiecărui interior.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cercetare: de a investiga stilurile din designul interiorului și utilizarea lor
la organizarea proiectelor de design interior.
Competențe de aplicare: de a demonstra aptitudinile de rezolvare liniară, coloristică și
proporțională a unui interior, fragment de interior, formă sau element prin includerea legităților
corelației dintre culoare și formă specifică stilului.
Competențe de cunoaștere și înțelegere: de a cunoaște și înțelege noile strategii, modele,
materiale apărute în dependență de periodicitate a stilurilor;
Competențe de dezvoltare: de a elabora noile idei de hotărâre și rezolvare al spațiului cu
ajutorul manifestărilor stilistice conform raportului dintre formă, linie, pată, cromatică, tipologia
stilistică etc.
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să argumenteze rolul și importanța cunoașterii stilurilor în activitatea designerului de
ambient.
Să descrie momentele caracteristice a formării stilistice a unui interior. Modul de
reprezentare a acestui proces de proiectare.
Să cunoască proprietățile de bază a materialelor de finisare întrebuințate în diferite stiluri.

Să compară aspectul compozițional al mobilierului sau elementelor din interior în cazul
combinării stilurilor (eclectic).
Să utilizeze în design interior relația lumină - umbră a spațiului (hai tech, minimalizam,
pop art, scandinav), efecte decorative, funcționale a formelor și mobilierului, specificând fiecare
caz.
Să integreze cunoștințele acumulate la alte discipline folosindu-le în rezolvarea stilistică a
designului interior.
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: desenul și culoarea de specialitate, BAD, tehnici de
reprezentare etc. Studenții trebuie să cunoască și să aplice în practică principii și procedee de
formare compozițională a stilurilor. Să posede tehnicile de reprezentare grafică corectă a
formelor plane cât și cele tridimensionale. Studenții vor însuși momente de corelație a stilurilor
cu conținut de culoare, forma, relația stil-lumină, stil-culoare-material, stil-factură, stil-culoarefuncție. Cursul prevede prelegeri și seminare. Orele teoretice sunt propuse ca scop să
familiarizeze studenții cu un anumit număr de stiluri și elemente stilistice. Acest curs cât
prelegerile atât și seminarele propun studenților în cadrul orelor să-și dezvolte aptitudini de
profesionalism cu aplicare în viitoarea practică la specialitatea designul interiorului.
Unități de curs
Prelegeri
Introducere. Scopul, rolul și sarcinile obiectului istoria interiorului. Noțiuni generale. Conceptul stilistic
și clasificarea stilurilor după caracter, teritoriu, aspect național, dezvoltarea tehnologiilor, etc. Stilurile
artistice: art nouveau, arts&grafts, art deco. Diferențierea stilistică a stilurilor: pop art, retro, vintage, loft,
rustic, urban, lodge, cottage. Caracteristica stilistică a high tech-ului, stilurilor tehno, minimalist și
tradițional. Stilurile ce au caracter teritorial: mediteraneean, scandinav, african, brazilian, toscan etc.
Valorile și caracteristica stilurilor: constructivismului și deconstructivismului.

Seminare
Conceptul stilistic și clasificarea stilurilor după caracter, teritoriu, aspect național și dezvoltarea
tehnologiilor din societate, a posibilităților materiale. Elemente arhitecturale, cromatica și unitatea
stilistică, selectarea conceptuală a elementelor ce formează stilul ca un întreg conținut. Caracteristicul și
diversificarea elementelor ce determină stilurile. Plastica și modelarea formelor ce țin de stil prin forme
și elemente funcționale, decorative, artistice ca parte componentă a stilului în designului compozițional al
interiorului.

Strategii de predare și învăţare
metode generale și metode particulare;
metode inductive și metode deductive;
metode active și metode pasive;
utilizarea unui sistem de metode de instruire și autoinstruire, cum ar fi: abordarea euristică,
problematizarea, învățarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea/ autoinstruirea asistată
de calculator, studiul de caz, jocul de rol, învățarea cu ajutorul simulatoarelor didactice;
criterii: gradul de utilizare a descoperirii, a cercetării, complexitatea demersului etc.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate în cadrul disciplinei
se efectuează în baza: expunerii orale a conceptului despre stil. Soluționarea ideilor individuale

de formare a stilurilor; posibilitate și măiestria de transpunere în material a cunoștințelor
teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul și numărul variantelor de
căutare, cercetare; (60% din nota finală), care este un sumar a celor două note de la atestările pe
parcursul semestrului (I atestare – 30 % , cercetare și învățare a stilurilor; II atestare – 30 % ,
material de analiză și cercetare a stilurilor)
Evaluarea finala este exprimată prin prezentarea unei cercetări a stilului selectat în formă
de broșură editată (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barocul. John Rupert Martin Ed. Meridiane. Buc. 1982 Nr. Pag.292
2. Cubismul. Dan Grigorescu Ed. Meridiane. Buc. 1972 Nr. Pag.299
3. Estetica Rococo. L. Philippe Minguet Ed. Meridiane. Buc. 1973 Nr. Pag.280
4. Istoria artei Arta Renașterii si a epocii moderne vol. I Arta lumii vechi si a evului mediu vol. II.
Mihail V. Alpatov Ed. Meridiane 1965 Nr. Pag 900
5. Pop Art. Dan Grigorescu Ed. Meridiane. Buc. 1975 Nr. Pag.270
6. Valoarea artei in Renaștere. Alexandru Marcu Ed. Meridiane. Buc. 1984 Nr. Pag.442

Opțională:
1. Locuință în timp și spațiu. Radu Patrulius Ed. tehnica. 1975 Nr. Pag. 215
2. Manual de istoria artei Barocul. G. Oprescu Ed. Meridiane. Buc. 1985 Nr. Pag.239
3. Neoclasicismul. Hugh Honour Ed. Meridiane. Buc. 1976 Nr. Pag 192
4. Mica enciclopedie de arhitectura arte decorative si aplicate moderne. Paul Constantin. Ed.
științifică și Enciclopedica Buc. 1977 Nr. Pag.230
5. Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.
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Pictura, Grafica,Design interior, Arte Plastice, Design Vestimentar,
Educaţie Tehnologică, Arte Decorative
I-Licență
Pictură decorativă, curs opţional
Arte Plastice si Design/ Pictura
Puzdrovschi Iurie
Puzdrovschi Iurie
fapdcreanga@gmail.com
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de pictura decorativă isi propune ca scop iniţierea studentilor în cunoaşterea şi utilizarea
principalelor mijloace de expresie plastică, obţinerea de expresivităţi plastice cromatice şi acromatice, prin
combinarea unor elemente plastice, urmărindu-se redarea unor idei şi sentimente; descompunerea, secţionarea şi
recompunerea în noi forme plastic cu ajutorul materialelor, a structurilor din natură, obţinându-se noi expresivităţi;
dialogul cu opera de artă; descifrarea cu ajutorul acestor elemente, a mesajului artistic al operei de artă în contextul
epocii; cunoaşterea şi înţelegerea operei de artă, aplicarea în toate domeniile vieţii, a cunoştinţelor de limbaj plastic,
dobândite în mod creativ .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Aprofundarea cunoştinţrlot şi aptitudinilor în domeniul picturii decorative;
Studierea metodelor de redare a expresivităţii în pictura decorativă;
Realizarea unor lucrări practice utilizând diverse procedee.
Să definească noţiunea de “pictură monumentală”;
Să cunoască tehnologii ale picturii monumentale;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
Să cunoască diverse procedee tehnice de aplicare în pictura decorativă;
Să cunoască legile acordurilor şi armoniilor cromatice;
Să organizeze spaţiul plastic în baza legităţilor compoziţionale;
Să realizeze in material compoziţii complexe proprii tehnicii date.
Să organizeze corelarea formelor si spaţiului;
Să obţină structuri plastice noi cu posibilitatea integrării în domeniul designului.
Precondiții

Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul
picturii de şevalet, desen, bazele compoziţiei, istoria artelor; să manifeste interes, respect şi receptivitate

faţă de valorile artelor plastice. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale şi adiacente
în scopul extinderii ariei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expressive, communicative
şi simbolice ale culorii în acuarelă.
Unități de curs
A. Conţinutul disciplinei:
Semestrul I.
Modulul I: Pictura decorativă. Studii prealabile(variante). Materiale: la alegere
Modulul II: Tehnicile picturii monumentale. Deformări şi retro-deformări. Materialele aceleaşi
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (explicatia,conversatia,provocarea,motivatia,expunerea,invatarea prin descoperire)
Metode intuitive(demonstratia,observatia)
Metode practice(experimentul,lucrarile practice si aplicative)
Metode de tip evaluaive(feedback)
Strategii de evaluare
Evaluarea curenta a abilitatilor formate in cadrul disciplinei observind daca au fost atinse toate scopule
propuse de curs,volumul de lucru stabilit,au loc 2 atestari pe parcursul semestrului(60 procente din nota finala).
Evaluarea finala este exprimata prin vizionare-examen la finele fiecarui semestru-consulting intre profesorii
care activeaza la catedra(40 procente din nota finala).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Immanuel Kant. Critica facultăţii de judecare. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981
3. D.N. Zaharia. Iaşul vernisajelor. Iaşi, Cariatide, 1995.
4. Volkov N. Ţvet v jivopisi. M., 1965.
5. R. Moulin. Le marche de la peinture en France, Paris, Ed. De Minnit, 1967.
6. I. Derrida. La Verife en peinture, Paris, Flammarions, 1978.
Opţională:
1. Barasnicov A.,Liamip I. Основы композицыи.Editura Meridiane,1978.
2. Argintescu Amsa N.Expresivitatea,valoare si mesaj plastic.Editura Meridiane,Bucuresti.
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Arta plastica
I
Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior”, care se ocupă cu însuşirea
metodelor şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente
prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul
tehnic și artistic interiorului unui spațiu și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;
Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;

Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;
Să determine dimensiunile spaţului şi funcţia lui;
Să determine relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe;
Să realizeze imagini vizuale în concordanţă cu imaginile reale;
Să evaluieze obiectiv cunoştinţele, deprinderile şi priceperile în domeniul profesional.
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Introducere ,scopul şi sarcinile obiectului.
Principiile de creare a spaţiilor ambiante. Omul în corelaţie cu mediul ambiant şi culoare.
Legătura şi corelaţia cu alte obiecte. Rolul normativelor de priectare la elaborarea proiectelor de interior.
Plastica constructivă şi fină a interiorului.
Tema 2. Însuşirea principiilor de creare a spaţiilor ambiante.
Clasificarea interioarelor.
Aspectul funcţional şi artistic a interiorului.
Rolul culorii şi formei suprafeţilor îngrăditoare în spaţiul ambiant. Particularităţile perceperii psiholojice şi
emoţionale a diferitor îmbinări de culori în interior
Tema 3. Studiul temei de proiect: „Interiorul simplu de edificiu public”.
Cerinţe principale faţă de proiect. Etapele proiectării.
Normative de proiectare a spaţiilor publice. Notiuni generale despre planul constructiv.
Studierea mijloacelor materiale şi tehnice pentu elaborarea unui proiect de interior.
Tema 4. Elaborarea schitelor planului constructiv a interiorului simplu de edificiu public.
Metode de reprezentare al unui plan constructiv.Cotarea planului constructiv.
Se execută un studiu de măsurare a unui spaţiu real cu reprezentarea finală a planului pe formatul A-3.
Tema 5. Planul pardoselei cu mobilă.Elaborarea schiţelor planului cu mobilă.
Clasificarea pardoselelor. Metode de reprezentarea grafică a pardoselelor.
Normative de proiectare a mobilei pentru interioare publice (săli de auditoriu, cabinete ş.a.)
Reprezentarea grafică a configuraţiei mobilei pe plan.
Tema 6. Executarea schiţelor interiorului în perspectivă sau axonometrie
Tipurile de perspective folosite la proiectarea obiectelor de mobilier şi interior. Metode de construire a
perspectivei frontale şi de colţ.
Clasificarea proiecţiilor axonometrice şi solicitarea lor în executarea unui interior sau unui fragment de
interior.
Tema 7. Rezolvarea coloristică a interiorului simplu de edificiu public.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interior.Aspectul funcţional şi cel artistic al culorii. Tipuri de
de game coloristice întrebuinţate în interioare de edificii publice.
Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în proiectarea spaţiilor.
Corelaţie dintre culoare şi lumină. Tipurile de lumină. Manifestări de contrast. Tipuri de contrast în interior.
De executat interiorul a edificiului public în 2 variante coloristice (gamă caldă şi rece) pe formatul A3.
Tema 8. Desfăşurata pereţilor interiorului.
Noţiune de desfăşurată.Reprezentarea grafică a desfăşuratei interiorului şi cotarea ei.
Regurile de notare a desfăşuratei pe planul pardoselei cu mobilă.
Studiul practic- se execută desfăşurata al interiorului proiectat de edificiu public în scara 1: 50 pe formatul A3
cu rezolvarea coloristică.
Tema 9. Reprezentarea grafică a proiectului interiorului simplu de edificiu public.
Însărcinarea constă în redarea proiectului pe 2 planşe 70x50cm în următorul volum:
- planul constructiv
S 1:100
- planul pardoselii cu mobilă
S 1:50
- planul tavanului
S 1:100; S 1:50

- 1-2 perspective sau axonometrii
- desfăşurata pereţilor
S 1:50
- un detaliu a interiorului
S 1:25 sau S 1:20
Tema 10. Materiale şi instrumente pentru machetare.
Rolul şi impotenţa executării machetului în activitatea designerului de ambiant .
Legătura şi corelaţia cu alte obiecte. Aspectul funcţional şi artistic a interiorului..
Clasificarea hîrtiei şi cartonului pentru lucrări de machetare. Caracteristice de bază a lianţilor( cleiuri) şi
altor material pentru machetre.
Instrumente şi instalaţii speciale pentru lucrări de decupare (tăiere) a materialelor de machetare.
Tema 11. Executarea machetului unei compoziţiei din forme geometrice simple.
Clasificarea compoziţiilor volumetrice ( frontală, volumetrică, spaţială ).
Forme geometrice simple şi caracteristice lor principale.
Studiu constă în formarea deprindelor de tăiere exactă a hîrtiei sau cartonului după lina trasată .Se propune
de tăiat nişte forme volumetrice simple şi de compus o compoziţie pe formatul A4
Tema 12. Executarea în machet a compoziţiei structurale volumetrice.
Noţiune despre structură volumetrică, ca element constructiv şi decorativ al unui interior.
Studiul constă în îndeplinirea din hîrtie albă a unei compoziţi structurale întrebuinţate pentru interiorul de
edificiu public (1planşă formatul A3sau A4)
Tema 13 Îndeplinirea în machet unui element arhitectural din proiect.
Clasificarea şi caracteristice principale a elementelor arhitectutale unui interior.Studiul constă în formarea
deprinderilor la studenţii de a executa calitativ elemente simple arhitecturale (coloane , grinzi , bloc de geam ,
bloc de uşi ş.a. ).
Tema 14. Îndeplinirea în machet unui element de mobilă.
Metode de asamblare şi materiale de executare unui element de mobilă.
Studiul constă în îndeplinirea din hîrtie sau carton a unui element de mobilă din interiorul proiectat ( scaun,
masă,bancă ş.a.)
- trasarea elementului de mobilă
- decuparea elementului de mobilă
- asamblarea elementului de mobilă
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cassell J, Paham P, Clother A. „Tehnica designului interior“, Oradea, 2003.
2. Ţîbrea A, Mîndrilă A,Socol C. „Studiul materialelor de construcţii”. Editura economică, Bucureşti, 2000.
3. Țăranu G. Stiluri de mobilă și tehnica executării decorațiununelor. București, 1995.
4. Mirza I. Suport de curs la Proiectarea interiorului, Chişinău, 2011.
5. Будасов Б. Строительное черчение, Стройиздат, Москва,1990.
6. Раннев В. Интерьер, Москва «Высшая школа », 1987 .
7. Степанов Н. Цвет в интерьере. Киев, 1985.
Opţională:
1.
Curinschi V. Întroducere în arhitectura contemporană, Bucureşti, 1991.
2.
Miller J. Culoride la stil clasic la cel contemporan. Oradea, 2003.
3.
Roşoga C. Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisare. Editura Tehnică, Bucureşti.1991.
4. Tibrea A. Studiul materialelor şi construcţiilor. Editura Economică, Bucureşti,2000.
5. Кильпе Т. Основы архитектуры. Высшая школа, Москва, 1989.
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Descrierea disciplinei
Cursul Creaţie şi tehnologie în pictura de acuarelă îşi propune să lărgească cunoştinţele privind tehnica şi
tehnologia picturii în acuarelă, să contunuie amplificat explorarea posibilităţilor acuarelei.
Obiective
▪ Aprofundarea cunoştinţrlot şi aptitudinilor în domeniul picturii de acuarelă;
▪ Studierea metodelor de redare a expresivităţii în picture de acuarelă;
▪ Realizarea unor lucrări practice în acuarelăutilizând diverse procedee.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
▪ Să cunoască diverse procedee tehnice de aplicare a acuarelei;
▪ Să stăpânească perfect desenul;
▪ Să cunoască legile acordurilor şi armoniilor cromatice;
▪ Să construiască spaţiul prin culoare şi valoare.
Pre-recuzite (precondiţii)
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul picturii de şevalet, desen,
bazele compoziţiei, istoria artelor; să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile artelor plastice. Cursul va viza
corelaţia în celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii ariei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea
funcţiilor expressive, communicative şi simbolice ale culorii în acuarelă.
Evaluarea curentă
(Modalitatea, formele concrete pentru disciplina dată)
Evaluarea curentă a competenţelor formate în cadrul cursului se efectuează în baza: lucrărilor practice prevăzute în
programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilităţii şi măiestriei de aplicare a limbajului plastic; gradului de
investigare şi cercetare; volumului şi calităţii variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări
pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală de examen
(Modalitatea, formele concrete de evaluare la examenul de curs, de licenţă, de masterat)
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări (schiţe, lucrări finale) şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care
activează la catedră.

Frecvenţa
(Modalitatea de luare în consideraţie a frecvenţei)
Frecvenţa la cursul respectiv este obligatorie, întrucât competenţele în domeniu se formează în procesul lucrului practic
în atelier, precum şi lucrul individual al studentului cu fiece student în parte. Lucrările practice prevăzute de programa analitică
sunt elaborate în cadrul orelor auditoriale. În cazul absentării de la ore, studentul este responsabil de obţinerea informaţiei,
studierea materialului, îndeplinirea lucrărilor practice.
Conţinutul cursului
(Enumerarea tuturor temelor la disciplina dată)
Conţinutul disciplinei:
A.
Modulul I: Tehnicile picturii în acuarelă.
Modulul II: Peisajul ca gen al picturii.
Modulul III: Natura statică ca gen al picturii.
B. Principiile de realizare plastică a temei.
Modulul I: Experimentări plastice în acuarelă.
Modulul II: Executarea lucrării (format liber).
Modulul III:Tema liberă. Realizarea schiţelor: variaţii compoziţionale şi cromatice. Realizarea picturii în material (format 400x
500mm).
Resurse bibliografice
(Minimum 5, maximum 7 – izvoare de bază)
7. Prut C. Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Albatros, 1982.
8. Şorohov E. Osnovî compoziţii. M., 1979.
9. D.N. Zaharia. Iaşul vernisajelor. Iaşi, Cariatide, 1995.
10. Volkov N. Ţvet v jivopisi. M., 1965.
11. Nose Parramon, G. Fresket. Pictura în acuarelă. Parramon Ediciones, Barcelona, 1988.
12. U. Bagnall, B. Bagnall, A. Hille. România, Oradea, 1993.
13. B. Aizenbart. Polnîi curs acvareli. M., 2000.

ANUL II, sem.IV
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.04.O. 044

Număr de
credite ECTS

2

Anul

II

AP
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct

30

Studiu
individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice,
ce cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor şi gestionarea informaţiei în domeniu; competenţe praxiologice, ce
cuprind capacităţile de aplicare/utilizare în practica artistică şi pedagogică a cunoştinţelor teoretice achiziţionate
în cadrul cursului Istoria artelor; competenţe de creare/integrare, ce reprezintă competenţe complexe care
stabilesc conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi evoluţia artelor plastice, dezvoltarea
artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele materiale, plastice şi artistice de
exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice, tipice genului de activitate creativă pedagogică şi artisticoplastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi teoriei artelor; istoria şi
specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele decorative, arhitectura) de
la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de vază şi opera lor;
curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în particular.
Cunoaşterea specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite stiluri.
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor;
să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice; mijloacele artistice, plastice şi materiale,

caracteristice fiecărui domeniu artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări, diferite
stiluri;
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artă şi ceea ce este fals, împrumutat, pseudotradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretică şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cît şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul istoriei,
artelor plastice, compoziţiei, cromatologiei, bazelor artei decorative,să manifeste interes, respect şi receptivitate
faţă de valorile artelor plastice universale şi naţionale.
Unități de curs
Arta Renaşterii în Italia. Idealurile umaniste ale artiştilor italieni. Arta Renaşterii în Franţa. Arta
Renaşterii în Germania. Arta Renaşterii în Ţările-de Jos.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. I-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăseanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F. 03 O 031

Număr de
credite ECTS
2

Arta plastica
I
Desen tehnic
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Veronica Răileanu, dr., conf. univ.
Veronica Răileanu, dr., conf. univ., Alexandru Vatavu, dr.,
conf. univ.,
Elena Ceban, lector
artadecorativa@mail.md

Anul Semestrul

II

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen tehnic are drept scop înzestrarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi - artiști plastici
cu regulile de citire corectă a desenelor tehnice cu elaborarea de sine stătător a documentației grafice
pentru confecționarea pieselor și obiectelor conform standardelor de stat stabilite.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: să cunoască si să înțeleagă principiile didactice, metodele
de organizare, convențiile, standardele, semnelor grafice, caracterelor de litere ce determină
specificul organizării reprezentărilor plane, volumetrice și spațiale;
Competențe de aplicare: elaborarea de sine stătător a documentației grafice pentru confecționarea
pieselor și obiectelor;
Competențe de analiză. efectuarea rapidă a legăturii dintre imaginație și percepția vizuală
construind logic forma obiectului, supusă proiectării în activitatea grafică.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: să consolideze cunoștințele din
domeniul proiectării în redarea tematicii concrete a proiectului artistic și tehnic.
Finalități de studii realizate la finele cursului
să cunoască metodele de proiectare, de reprezentare în desenul tehnic- limbaj echilibrat de reguli și
convenții;
să înțeleagă importanța fundamentală a respectării standardelor de stat, normelor și convențiilor obligatorii
care definesc calitatea, dimensiunile, utilitatea produsului supus proiectării (bazele standardizării, structura
standardelor)
să formeze spiritul de sinteză care dă posibilitate de îmbinare a diverșilor cerințe și condiții de proiectare
în activitatea grafică;
să dezvolte imaginația în spațiu, care alături de cunoștințele de specialitate, caută și găsește formele cele
mai adecvate funcțional, constructiv și uman ale obiectului supus reprezentării;
să transforme achizițiile din cadrul desenului tehnic în componente active ale unei gândiri tehnice creative,

eficiente și independente, să creeze opere de artă originale și utile.

Precondiții
Studenții trebuie să cunoască principiile privind scrierea tehnică, formatele desenelor, scărilor de
reprezentare; să posede cunoștințe din desenul proiectiv.
Unități de curs
Inițiere în desen de construcții. Reguli generale pentru executarea grafică a desenelor de
construcții.Etapele de proiectare, instrucții pentru îndeplinirea desenelor tehnice. Desenele
planurilor, fațadelor, tăieturilor, nodurilor constructive, secțiunea transversală etc.
Consecutivitatea realizării proiectului de curs
Metode și tehnici de predare și învățare
Metode verbale (expunerea, explicația, prelegerea, conversația, problematizarea, învățarea prin
descoperire)
Metode intuitive(observația, modelarea)
Metode practice (exersarea, experimentul, lucrări practice și aplicative)
Metode de tip evaluativ(feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formare:
Se vor îndeplini lucrarea grafică și macheta proiectului la tema de studiu prevăzută de programa
analitică, soluționării ideilor individuale, transpunerii în material a cunoștințelor teoretice, gradului de
investigare, cercetare, auto instruire, variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin
două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este apreciat cu note tradiționale (de la 1 la 10) prin prezentarea portofoliul cu
lucrări la finele fiecărui semestru. Analiza critică individuală și în grup a lucrărilor. Consulting între
profesori care activează la catedră. Nota atribuită la examen constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
2. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
3. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice
cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
4. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
5. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002

Opţională:
1.Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
2.Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
3.Рэйлян В. Чебан Е., .Proiectarea ergonomică a mobilei, Chișinău, 2015

Denumirea programului de studii

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.

I Licenta

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

e-mail
Codul
cursului
S.03.O 133

Număr de
credite ECTS

4

Anul

II

DESEN
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnati Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar
Rusu Valentin, lector

anasimac777@gmail.com
Semestrul

IV

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Studierea metodelor și legităților de bază a construcţiei corpului uman;
Stabilirea importanței acestei discipline în învăţămîntului pedagogic si in special a pictorului pedagog ;
Studierea legităţilor corpului omenesc si schimbarea lor o data cu vîrsta;
Cunoasterea particularităţilor specifice a figurii umane după sex.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
să utilizeze metodele inovatoare în cunoaşterea anatomiei plastice;
să determine continuitatea în activitatea practică a bazelor anatomiei plastice şi desenul academic al figurii
umane;
să aplice materialele didactice care demonstrează constucţia scheletului şi a sistemului muscular, a corpului
uman;
să aplice creativitatea bazei constructive, forma muşchilor şi particularităţile în desenul academic
Precondiţii

Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de reprezentare a obiectelor din natură,
metodele de reprezentare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion.
Unităţi de curs
Prelegeri. Particularitățile portretului în desen.
Studiu creativ. Desen constructiv-cap masculin în racursiu.
Studiu practic. Desen-cap cu centură humerică.
Studiu practic. Portret cu mâini.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu
lucrări practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice, individuale, elaborarea
portofoliului şi nota de la examen. Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii,
indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplinei în contextul formării competenţelor profesionale. Criteriile de
evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă
(60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
2. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
3. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
5. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
15. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
16. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
e-mail

Codul
cursului
S1.01.08.O.112

Număr de
credite ECTS
2

AP, AD
I Licență
Anatomia plastică

Arte Plastice si Design/ Studiul artelor, Grafica si
Metodologia Instruirii
Malcoci Vitalie, doctor în studiul artelor

Anul Semestrul

II

IV

Total
ore
60

Total ore
contact
Studiu individual
direct
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La disciplina Anatomia plastică se realizează studii la nivel teoretic si practic în domeniul anatomiei artistice. În
cadrul acestui curs accentul se pune pe necesitatea acumulării unor cunostinte si deprinderi prin activitate
practică a studentului. Cursul are drept scop promovarea artistică a studentului și dezvoltarea deprinderilor și
abilităților obținute în procesul studiului. Obiectivele tematice a cursului sunt necesare pentru a oferi studentului
posibilități de autoformare în domeniul specialității sale. Fiind unul dintre cursurile de bază, Anatomia plastică
prevede integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura, compoziţia, sculptura ș. a.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

Utilizarea corectă a concentrării atenției studenților asupra construcției corpului uman;

-

Elaborarea abilităților în modelajul mușchilor corpului uman;

-

Individualizarea aspectului expresivității scheletului omenesc;

- Valorificarea și manifestarea aptitudinilor în procesul creativității.

Finalităţi de studii realizate la finele cursului
+ Să stabilescă importanța acestei discipline în învatamintul pedagogic și în special a pictorului pedegog;
- Să cunoască aparatul epistemologic (terminologic) al disciplinei;
- Să determine continuitatea în activitatea practică a bazelor anatomiei plastice şi desenul academic al
figurii umane;

- Să aplice materialele didactice care demonstrează constucţia corpului uman şi a sistemului muscular;
- Să aplice creativitatea bazei constructive, forma muşchilor şi particularităţile în desenul academic;
- Să cunoască metodele de bază a studierii legilor construcției corpului omenesc;
- Să cunoască particurităţile specifice a figurii umane dupa sex.

Precondiții
Anatomia plastică prevede integrarea sa cu următoarele discipline: desenul, pictura, compoziţia,
sculptura ș. a. Disciplina Anatomia plastică favorizează integrarea cunoştinţelor şi deprinderilor în
activitatea artistică a studenţilor. Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii
de reprezentare a corpului uman, metodele de aplicare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion, să
posede un limbaj plastic și gust estetic specific profilului, să exploreze posibilitățile limbajului plastic
și a mijloacelor de expresii plastice.
Unități de curs
Prezentarea tematicii disciplinei și conținuturi:
Lecție introductivă
- Inițiere în tematica cursului Anatomia plastică. Recapitulare.
Anatomia membrelor inferioare
- Caracteristicile constructive și segmentarea membrului inferior.
- Scheletul membrului inferior.

- Scheletul coapsei. Proprietățile anatomice și funcționale.
- Scheletul gambei. Proprietățile anatomice și funcționale.
- Scheletul piciorului. Proprietățile anatomice și funcționale.
- Articulația genunchiului. Tipuri de articulații.
Mușchii membrelor inferioare
- Mușchii coapsei
- Mușchii gambei
- Mușchii piciorului

Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegeri, discuții, activități în grup, sarcini individuale, studiu de caz
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice (desene,
schițe, crochiuri) şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea
studentului în etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice,
activităţile practice, individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce
confirmă implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la anatomia plastică se elaborează în corespundere cu obiectivele
curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea
curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Barceai A. “Anatomia picturilor ”, Budapesta 1957.
2. Frigyes K. Bazele anatomiei artistice. Oradea, Editura Casa, 2013.
3. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul I , Constructia Corpului. Iași, Ed. “ Polirom”,
2010.
4. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul II, Forma corpului in pozitia statica si dinamica.
Iași, Ed. “ Polirom”, 2010.
5. Ghitescu G. Anatomia plastic, Volumul III, Morfologia plastica , Expresivitatea. Iași, Ed.
“ Polirom”, 2010.
6. Pavlov G. M. , Pavlov V. N. Anatomia plastica, Coiz M. 1954.
7. Rabinovici M. T. “Anatomia plastica si reprezentarea figurii umane in baza acesteia ”, M.
1982
Facultativă:
8. Bames G. Figura umana nuda, Dresden, 1982.
9. Баммес Г. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.
10. Tiberiu Liviu Vlad. Adevărul anatomic şi valoarea sa estetică ( anatomia artistică a
omului), Iaşi, Editura Artes, 2001.
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3

Anul

II

AP
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

IV

Total ore

90

Total ore
contact direct

45

Studiu
individual

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu celelalte discipline fundamentale

şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs
Tehnica şi tehnologia picturii în ulei.
Portretul. Clasificarea.
Portret (bust). Pictură monocromă.
Portret (bust) cu evidenţierea unor caracteristici de vârstă.
Portret psihologic.
Natură statică în contrajur formată din 3-4 obiecte şi draperii realizată într-o perspectivă „pasăre în zbor”.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952
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1

Anul

II

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compoţia
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

IV

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;

Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Peisaj. Principii de organizare compoziţională. Diversitatea peisajului: peisaj de anotimp, peisaj de dispoziţie,
peisaj de expresie, peisaj urban, rural, industrial etc.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi applicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
2. Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
3. Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
4. Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
5. Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
6. Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
7. Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții

Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a
elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri.
1. Compoziţia decorativ-ormamentală şi mijloacele de realizare.
2. Principiile de armonizare în compoziţia ornamentală.
2. Studiu practic.
1. Stilizarea artistică.
2. Compoziţia ornamentală şi metodele realiste de orchestrare.
3. Compoziţia ornamentală şi metodele abstracte de orchestrare.
4. Friza ornamentală
5. Compoziţia ornamentală şi stilizarea naţională.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău,
Editura Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor
gamelor de formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.Chişinău, 2000, p. 53 – 57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.
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Arta Plastică
I
Desen si culoare de specialitate
Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Rodica Spătaru, lector superior
Rodica Spătaru, lector superior
rodica.spataru@yahoo.com
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2
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60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen și culoare prevede diverse metode de activizare a suprafețelor plane a
interiorului cu o caracteristică individuală a lor. La fel pe parcursul acestui curs studenții se vor
familiariza cu diverse tipuri de iluminare a spațiului. Tipuri de iluminare, aplicarea și gradul de
utilizare a lor.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competență de cercetare: de a cerceta metode de activizare a suprafețelor plane din
interior. Funcția și metode de activizare. Principii și metode plastice de modelare a spațiului în
designul interiorului. Suprafețe plane verticale (pereți principali, portanți). Expresii plastice și
decorative rezultate prin asamblare, multiplicare, metamorfozare, geometrizare, eliminare,
adăugare.
Competență de aplicare: de a aplica tehnicii și aplicații relevante pentru organizarea
designului interiorului în cadrul temelor de activizare a suprafețelor plane din interior și
clasificarea pereților după funcționalitate.
Competență de aplicare: de a aplica tipurile de iluminare funcțională și artistică în interior.
Competență de analiză: de a evalua metode de decorare a interioarelor prin intermediul
obiectelor și tipurilor de iluminare.
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să argumenteze rolul și importanța suprafețelor plane și activizarea lor în activitatea
designerului interior. Să descrie momentele caracteristice rezolvării interiorului în aspectul
materialelor folosite;
Să enumere cerceteze metode de activizare a suprafețelor plane din interior. Funcția și
metode de activizare. Principii și metode plastice de modelare a spațiului în designul interiorului.
Suprafețe plane verticale (pereți principali, portanți). Expresii plastice și decorative rezultate prin
asamblare, multiplicare, metamorfozare, geometrizare, eliminare, adăugare;

Să aplice tehnicii și aplicații relevante pentru organizarea designului interiorului în cadrul
temelor
de activizare a suprafețelor plane din interior și clasificarea pereților după funcționalitate;
Să clasifice tipurile de lumină naturală, funcțională, decorativă artistică și aplicarea lor în
rezolvarea unui interior;
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: desenul și culoarea de specialitate, BAD, tehnici de
reprezentare, arhitectonica, istoria stilurilor, machetare, proiectare etc. Studenții trebuie să
cunoască și să aplice în practică principii și procedee de reprezentare grafică corectă a suprafețelor
plane. Cursul prevede ca majoritatea orelor să fie destinate lecțiilor practice. Lecțiile teoretice sunt
propuse într-un număr mai redus, având ca scop familiarizarea cu principiile și procedeele de
compunere compozițională pe suprafețele plane a interiorului. Lecțiile practice sunt elaborate
pentru aplicarea procedeelor și varietăților de organizare artistică a designului interioarelor.
Modului de reprezentare grafică, cromatică folosirea lor la prelucrarea cursului de proiectare în
designul interiorului, atât și dezvoltarea creativității pentru un mai mare progres de artistism în
domeniul respectiv.
Unități de curs
Prelegeri.
Introducere. Scopul, rolul și sarcinile obiectului desenul și pictura de specialitate. Noțiuni de
plastică în designul interiorului. Noțiuni de activizarea a suprafețelor plane din interior. Plastica
suprafețelor plane funcționale, decorative, artistice din interior. Funcția și metode de activizare.
Studiu practic.
Principii și metode plastice de modelare a spațiului în designul interiorului.
Noțiuni de activizarea a suprafețelor plane din interior. Suprafețe plane verticale (pereți
principali, portanți). Suprafețe plane orizontale (tavan, pardosea). Tipuri structurale utilizate în
designul interiorului. Materiale de placaj, proporții, formă, mărime și diversitatea materialelor.
Combinarea a două sau mai multe materiale.
Cromatica luminii naturale. Relația culoare/lumină. Cromatica luminii artificiale, funcțională,
decorativă, dirijată/îndreptată. Diversitatea formelor de iluminare. Clasificarea în categorii a forme
de iluminare artificială, decorativă, funcțională. Forme clasice, decorative, funcționale. Categorii de
forme calde-reci;
Strategii de predare și învăţare
metode generale și metode particulare;
metode inductive și metode deductive;
metode active și metode pasive;
utilizarea unui sistem de metode de instruire și autoinstruire activizate, cum ar fi: abordarea euristică,
problematizarea, învățarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea/ autoinstruirea asistată
de calculator, studiul de caz, jocul de rol, învățarea cu ajutorul simulatoarelor didactice;
criterii: gradul de utilizare a descoperirii, a cercetării, complexitatea demersului etc.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționării

ideilor individuale; posibilitate și măiestria de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul și numărul variantelor de lucru; (60% din
nota finală), care este un sumar a celor două note de la atestările pe parcursul semestrului (I
atestare – 30 % , portofoliul compus din lucrări practice grafice; II atestare – 30 % , portofoliul
compus din lucrări practice coloristice.)
Evaluarea finală este exprimată prin vizionarea lucrărilor practice afișate la examenul de
specialitate. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Liviu
Stoica, Rasvan Dobos, Desenul in arhitectura, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana,
Subgen: Design, Bucuresti 2010, ISBN 978-973-0-08380-4
2.
Liviu
Stoica, Arhitectura locuintei, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana, Subgen: Design,
Bucuresti 2012, ISBN 978-973-0-13583-1
3.
В.С.
Андреев,
Гипсокартон.
Потолки.
Стены.
Перегородки.
Монтажные
работы,
Издательство: Лада, Год выпуска: 2012, Число страниц: 32, Расширение: PDF, Объем файла:
32,5Mb
4.
Коллек
тив
авторов,
Выбираем
напольные
покрытия.
Практическое
руководство,
Издательство: Ниола-Пресс, Год выпуска: 2009, Число страниц: 32, Расширение: PDF, Объем
файла: 5,6Mb

5.

Reviste

de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.
Opţională:
1.

Liviu
Stoica, Desenul perspectivei in arhitectura, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana, Subgen:
Design, Bucuresti 2011, ISBN 978-973-0-09587-6
2.
Jeremy
Melvin, ISME - Sa intelegem stilurile arhitecturale, Editura: Rao, Gen: Arta Arhitectura Design,
Limba: Romana, 2008, Nr. pagini: 160, Subgen: Arhitectura, Traducator: Ioana Didac, ISBN: 973-717075-X
3.
Дороти
Вуд, Декор вашего дома. Практическая энциклопедия, Издательство: РОСМЭН, Язык издания:
Русский, Год выпуска: 2004, Число страниц: 220, Расширение: PDF, Объем файла: 56,3 Mb
4.
Хеллен
Числетт, Золотые правила дизайна. Стиль Келли Хоппен, Издательство: Арт родник, Язык
издания: Русский, Год выпуска: 2005, Число страниц: 178, Расширение: PDF, Объем файла: 30,2
Mb

5.

Reviste
de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S.04.O.150

Număr de
credite ECTS

Anul

2

II

Arta plastica
I
Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Mirza Iulia, Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
Semestrul

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct
60

Studiu
individual
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior” , care se ocupă cu însuşirea metodelor
şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul
tehnic și artistic interiorului unui spațiu și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;
Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;
Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;

Să realizeze imagini vizuale în concordanţă cu imaginile reale;
Să evaluieze obiectiv cunoştinţele, deprinderile şi priceperile în domeniul profesional.
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Sdiul temei de proiect „Apartament cu 1-3 camere”.
Specificul interiporului de locuit. Zonarea funcţională a spaţiului de locuit.
Influienţa stilului arhitectural şi intereselor locatarilor( muzicanţi,învăţaţi, sportivi, artişţti plastici,ş.a.) asupra proiectării
interiorului privat
Normative de proiectare a spaţiului de locuit. Lucrul cu literatura specială.
Tema 2. Zonarea funcţională a spaţiului în apartament
Clasificarea zonelor funcţionale şi amplasarea lor în spaţiul apartamentului.
Specificul amenajării şi rezolvării coloristice a zonelor funcţionale.
Se execută un exerciţiu de studiu cu reprezentarea în trei variante de zonare funcţională al unui şi acelaşi plan de apartament (
scara 1:100 ori 1:50, format A3 )
Tema 3. Rolul şi clasificarea mobilei în interiorul locativ.
Clasificarea şi normative de bază a mobilei în interiorul privat.
Caracteristice principale a mobilei executate într-un careva stil. Culoarea şi factura mobilei. Specificul mobilei de şezut,de dormit
şi pentru depozitare.
Normative de amplasare a mobilei în spaţiul de locuit.
Tema 4. Lumina în interior.
Corelaţia dintre luminnă şi culoare. Efectele de lumină. Sursă de iluminare naturală, artificială, şi decorativă .
Tipurile de lumină: generală, locală, arhitecturală decorativă şi influienţa lor asupra proprietăţilor culorilor in spaţiul de locuit.
Clasificarea corpurilor de iluminare şi caracteristice a lor principale. Utilizarea lor în spaţiu de locuit
Tema 5. Planul pardoseli şi a mobilei apartamentului proiectat.
Clasificarea pardoselelor după materiale de finisare pentru spaţiul privat.
Metode de reprezentarea grafică a pardoselii în dependenţă de materialul întrebuinţat ori configuraţia nivelelor a podelii în
apartament.
Normative de proiectare a mobilei şi instalaţiilor sanitare pentru interioare de locuit.Amplasarea confortabilă a mobilei în spaţiu
privat.
Reprezentarea grafică a configuraţiei mobilei pe plan.
Se execută un exerciţiu de studiu cu elaborarea planului pardoselei cu mobilă în scara 1:50 ( 2-3 schiţe ) formatul A4.
Tema 6. Planul tavanului cu reprezentarea corpurilor de iluminare.
Clasificarea tavanelor după construcție și materiale de finisare pentru spaţiul privat.
Metode de reprezentare grafică a tavanului în dependenţă de materialul întrebuinţat.
Normative de proiectare a tavanelor şi instalaţiilor tehnice în tavan suspendat.
Tema 7. Desfăşurata pereţilor apartamentului proiectat.
Regurile de notare a desfăşuratei apartamentului pe planul pardoselei cu mobilă.
Studiul constă în construirea desfăşuratei pereţilor a interiorului proiectat în scara1:50 ori 1:100( 2 foi formatul A3 ) după
următoarele etape:
trasarea pereţilor desfăşuratei pe perimetrul pereţilor apartamentului
reprezentarea mobilei alăturate pereţilor desfăşuratei
cotarea desfăşuratei
rezolvarea coloristică a desfăşuratei
Tema 8. Executarea schiţelor interioarelor în perspectivă sau axonometrie.
Tipurile de perspective folosite la proiectarea obiectelor de mobilier şi interior. Metode de construire a perspectivei frontale şi de
colţ.
Clasificarea proiecţiilor axonometrice şi solicitarea lor în executarea unui interior sau unui fragment al interiorului.
Se execută 3 schiţe în perspectivă sau 3schiţe în axonometrie a interiorului spaţiului locativ, construite pe baza planului proiectat
(formatul A3)
camera de zi sau dormitorul (părinţilor,copiilor,pentru oaspeţi)
bucătăria sau sufrageria
camera de baie sau antreu.

Tema 9. Rezolvarea coloristică a interioarelor apartamentului.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interioarele de locuit.Aspectul funcţional şi cel artistic al culorii.
Tipuri de
game coloristice întrebuinţate în interioare private.
Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în proiectarea spaţiilor de locuit.
Metode de evidnţiere, contopire în contextul mascării sau dezvăluirii formei interiorului prin intermediul culorii.
Manifestări de contrast. Tipuri de contrast în interior de locuit.
De executat cele 3 interioare proiectate în două variante de gamă coloristică pe formatul A3.
Tema 10. Reprezentarea proiectului ,,Apartamentul cu 1-3camere” pe 2 planşe 60x80 cm.
Însărcinarea constă în redarea proiectului pe 2 planşe 70x50cm în următorul volum:
planul constructiv
S 1:100
planul pardoselii cu mobilă
S 1:50
planul tavanului
S 1:100; S 1:50
2-3perspective sau axonometrii
desfăşurata pereţilor apartamentului
S 1:50
un detaliu a interiorului
S 1:25 sau S 1:20
Tema 11. Metode de executare în machet a unui fragment de spaţiu locativ.
Noţiune de machet policolor. Metode de executare machetului policolor unui fragmen de interior a spaţiului de locuit .
Materiale şi instrumente .
Studiul constă în alegerea din proiectul executat la proiectare a unui fragment (cel mai interesant ) a apartamentului şi de realizat
în material în scara 1:25.
- trasarea suprafeţilor principale a spaţiului locativ
- decuparea suprafeţilor principale a spaţiului locativ
- asamblarea suprafeţilor principale a spaţiului locativ
- trasarea elementelor pardoselii şi mobilei
- decuparea elementelor pardoselii şi mobilei
- asamblarea machetului
Tema 12. Trasarea elementelor a pereţilor ,pardoselei şi tavanului.
Specificul de trasare a pereţilor cu goluri pentru uşi şi ferestre. Trasarea glafurilor. Specificul de trasare a pardoselii îndeplinite în
diferite nivele şi materiale de finisare.
Studiul constă în:
Trasarea desfăşuratei pereţilor portanţi şi despărţitori ( S1:25 ori 1:20 ).
Trasarea pardoselelor de diferite configuraţii geometrice ( S1:25 ori 1:20 ).
Trasarea elementelor constructive şi decorative a tavanului. Specificul trasării tavanelor în nivele.
Trasarea elementelor mobilierului pentru spaţiul locativ.
Tema 13. Decuparea elementelor a pereţilor, pardoselei şi tavanului.
Studiul constă în:
Decuparea elementelor drepte şi curbe a pereţilor.
Decuparea elementelor drepte şi curbe a tavanului.
Decuparea elementelor drepte şi curbe a pardoselelor.
Decuparea elementelor drepte şi curbe a mobilierului pentru spaţiul locativ.
Tema 14. Asamblarea machetului.
Materiale şi instrumente pentru asamblarea machetului a unui fragment de spaţiu locativ.Feluri de temelii. Studiul constă în:
Asamblarea elementelor drepte a pardoselelor şi pereţilor.
Asamblarea elementelor curbe a pardoselelor şi pereţilor.
Asamblarea elementelor drepte a mobilierului pentru spaţiul locativ.
Asamblarea elementelor pentru mobilă moale.
Asamblarea elementelor machetului pe temelie.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cassell J, Paham P, Clother A. „Tehnica designului interior“, Oradea, 2003.

EichorT. ” Idei creative pentru locuință”. Oradea, 1991.
Jurov C. ” Camere pentru copii și tineret”. București, 2005.
Ţîbrea A, Mîndrilă A,Socol C. „Studiul materialelor de construcţii”. Editura economică, Bucureşti, 2000.
Țăranu G. „Stiluri de mobilă și tehnica executării decorașiununelor“. București, 1995.
Mirza I. Suport de curs la Proiectarea interiorului, Chişinău, 2011
Бравчук Г.” Кухни, ванные, кладовые.” Ростов, 2004.
Будасов Б. ”Строительное черчение, ” Стройиздат, Москва,1990.
Васечкина Д.” Дизайн интерьера и квартиры.” Москва, 2005.
Opţională:
1. Curinschi V.” Întroducere în arhitectura contemporană.” Bucureşti, 1991.
2. Miller J.” Culoride la stil clasic la cel contemporan.” Oradea, 2003.
3. Roşoga C. ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisare.” Editura Tehnică, Bucureşti.1991.
4. Tibrea A.” Studiul materialelor şi construcţiilor.” Editura Economică, Bucureşti,2000.
5. Кильпе Т. ” Основы архитектуры.” Высшая школа, Москва, 1989.
6. Кимбел Ч. ” Книга об оформленнии дома.” Высшая школа, Москва, 2005.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.04.O.042

Psihologia
I, Licență
Psihologia creativității
Arte Plastice și Design
Rodica Ursachi, doctor în studiul artelor
Rodica Ursachi

fapdcreanga@gmail.com

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

3

II

IV

Total ore

90

Total ore
contact direct
45

Studiu
individual
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Psihologia Creativității oferă studenților posibilitatea cunoașterii proceselor, căilor și izvoarelor
creativității. Informaţia oferită le va permite să se manifeste ei însuși creativ (în creația proprie), fapt ce-i
va implica direct în dezvoltarea progresului societății sau să contribuie prin procesul de instruire la
educarea unor noi generații de creatori.
Programul de studiu se axează pe cunoaşterea aspectului istoric şi pe diverse componente
psihologice ale procesului de creaţie. În cadrul compartimentului, studenții vor face cunoștință cu
conceptul de creativitate, cu tipurile de teorii ale creativității, formele creativității, fazele procesului
creator, tipologia creatorilor, componentele sistemului creativ, factorii stimulativi și frenatori ai
procesului de creaţie, metodele de investigare și tehnicile de stimulare a creativității. Totodată, se vor
face referințe și la unele incursiuni istorice, ce țin de viața de creaţie a unor artiști (condiţiile de trai, stare
materială, poziţie socială etc.), de tipul de temperament, trăsături de caracter ale acestora ş. a.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea izvoarelor și fundamentelor creativității;
Definirea componentelor procesului creator;
Determinarea factorilor, metodelor și tehnicilor procesului creativ;
Identificarea diferitor metode și tehnici de stimulare și educație a creativității (metoda testelor,
psihoterapiei, tehnica inversiei, empatiei ș. a.);
Argumentarea procesului de corelație interdisciplinară a psihologiei creativității cu diverse
discipline de profil (psihologia generală, pedagogia, arta plastică ș. a.).
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să cerceteze fenomenul artistic din unghiul de vedere al psihologiei creativității;

Să aplice în activitatea artistică plastică gândirea artistică, fantezia, imaginația ș.a.;
Să aplice metodele potrivite în procesul instructiv-creativ în funcție de vârstă, abilități, nivel de
cunoaștere etc.;
Să analizeze opera de artă din punctul de vedere al psihologiei creativității (determinarea tipului
de gândire al artistului, tipului de temperament al lui etc.).
Să utilizeze cunoștințele din diferite ramuri în activitatea artistică practică;
Să elaboreze idei noi referitor la dezvoltarea creativității;
Să realizeze diferite proiecte-modele de aplicare a cunoștințelor teoretice în practică.
Precondiții
Studenții trebuie să posede anumite cunoștințe referitor la componentele procesului de creaţie, la
izvoarele şi formele creației artistico-plastice, la tipurile de imaginație şi gândire artistică, la modalităţile
dezvoltării memoriei vizuale ş. a.
Unități de curs
Identitatea creativității. Tipurile de teorii ale creativității. Ipostaze „exotice” ale creativității.
Fundamentele creativității. Componente înnăscute și dobândite în creativitate. Fazele procesului creator.
Formele creativității. Tipurile creatorilor şi stilurile de creativitate. Bazele anatomo-fiziologice ale
creativității. Componentele sistemului creativ. Psihopedagogia creativității. Performanța umană.
Educarea creativității. Fenomenul supradotării.
Metode și tehnici de predare și învățare
Utilizarea metodelor interactive, inclusiv prezentări Video sau prin intermediul IT. Prezentarea studiului
de caz, elaborarea testelor psihologice de gândire imaginativă, a tipului de temperament, tehnici de
stimulare a creativității (asocierea, analogia, inversia, combinare ș.a.), analiza unei opere de artă din
poziţia psihologiei creativităţii.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul oral al studenților la examen și constă din răspunsul
(oral sau scris) la examen (40% din nota finală) și evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. Anincuța L. Jocurile de creativitate, Timișoara, 1997.
2. Creativitatea și mijloacele de stimulare a spiritului creator, București, 1978.
3. Lara I. Creativitatea ca sursă umană, Teza de doctorat. Bucureşti, 1979.
4. Lieury A., Manual de psihologie generală, ANTET, Oradea, 1998.
5. Murcescu M. Antrenamentul creativității, Ghid prof. Bucureşti, 1997.
6. Roco M. Creativitatea individuală și de grup, Ed. Academiei RSR, București, 1979.
7. Roșca Al. Creativitatea, București, 1972.
8. Roșca Al. Creativitatea generală și specifică, Bucureşti, Ed. Academiei, 1981.
9. Stănciulescu T., ş.a. Tratat de creatologie, Ed. „Performantica”, Iaşi, 1998.

10.
11.

Sternberg R., Manual de creativitate, Polirom, Iaşi, 2005.
Şchiopu U., Psihologia artelor, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

Număr de
credite ECTS
2

Anul

II

Pictura, Grafica,Design interior, Arte Plastice, Design Vestimentar,
Educaţie Tehnologică, Arte Decorative
I-Licență
Pictură decorativă, curs opţional
Arte Plastice si Design/ Pictura
Puzdrovschi Iurie
Puzdrovschi Iurie
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de pictura isi propune ca scop iniţierea studentilor în cunoaşterea şi utilizarea principalelor mijloace
de expresie plastică, obţinerea de expresivităţi plastice cromatice şi acromatice, prin combinarea unor elemente
plastice, urmărindu-se redarea unor idei şi sentimente; descompunerea, secţionarea şi recompunerea în noi forme
plastic cu ajutorul materialelor, a structurilor din natură, obţinându-se noi expresivităţi; dialogul cu opera de artă;
descifrarea cu ajutorul acestor elemente, a mesajului artistic al operei de artă în contextul epocii; cunoaşterea şi
înţelegerea operei de artă, aplicarea în toate domeniile vieţii, a cunoştinţelor de limbaj plastic, dobândite în mod
creativ .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Aprofundarea cunoştinţrlot şi aptitudinilor în domeniul picturii decorative;
Studierea metodelor de redare a expresivităţii în pictura decorativă;
Realizarea unor lucrări practice utilizând diverse procedee.
Să definească noţiunea de “pictură monumentală”;
Să cunoască tehnologii ale picturii monumentale;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
Să cunoască diverse procedee tehnice de aplicare în pictura decorativă;
Să cunoască legile acordurilor şi armoniilor cromatice;
Să organizeze spaţiul plastic în baza legităţilor compoziţionale;
Să realizeze in material compoziţii complexe proprii tehnicii date.
Să organizeze corelarea formelor si spaţiului;
Să obţină structuri plastice noi cu posibilitatea integrării în domeniul designului.
Precondiții

Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul
picturii de şevalet, desen, bazele compoziţiei, istoria artelor; să manifeste interes, respect şi receptivitate
faţă de valorile artelor plastice. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale şi adiacente
în scopul extinderii ariei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expressive, communicative

Denumirea programului de studii Arte Plastice și Design
Ciclul I, Licenţă

şi simbolice ale culorii în acuarelă.
Unități de curs
Conţinutul disciplinei:
Semestrul II.
B. Transfigurarea plastica a formelor.
Modulul III. Studiul raţional al formelor cu tendinţa spre stilizare sau abstractizare (F.A4). Elaborarea
studiului în dimensiunile lui naturale
Modulul IV. Executarea unei lucrări conform studiului realizat (Format 40X50).
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (explicatia,conversatia,provocarea,motivatia,expunerea,invatarea prin descoperire)
Metode intuitive(demonstratia,observatia)
Metode practice(experimentul,lucrarile practice si aplicative)
Metode de tip evaluaive(feedback)
Strategii de evaluare
Evaluarea curenta a abilitatilor formate in cadrul disciplinei observind daca au fost atinse toate scopule
propuse de curs,volumul de lucru stabilit,au loc 2 atestari pe parcursul semestrului(60 procente din nota finala).
Evaluarea finala este exprimata prin vizionare-examen la finele fiecarui semestru-consulting intre profesorii
care activeaza la catedra(40 procente din nota finala).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Immanuel Kant. Critica facultăţii de judecare. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981
3. D.N. Zaharia. Iaşul vernisajelor. Iaşi, Cariatide, 1995.
4. Volkov N. Ţvet v jivopisi. M., 1965.
5. R. Moulin. Le marche de la peinture en France, Paris, Ed. De Minnit, 1967.
6. I. Derrida. La Verife en peinture, Paris, Flammarions, 1978.
Opţională:
7. Barasnicov A.,Liamip I. Основы композицыи.Editura Meridiane,1978.
8. Argintescu Amsa N.Expresivitatea,valoare si mesaj plastic.Editura Meridiane,Bucuresti.

Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de
Anul
cursului
credite ECTS
F 04. O 043

2

II

Etica profesională
Pedagogie/Ştiinţe ale educaţiei
Oboroceanu V., lector univ.,
Ţărnă Ec., Enache V., Mândâcanu V.,
timusv@yahoo.fr
Semestrul

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Etica profesională vizează pregătirea etico-profesională a studenţilor pedagogi.
În urma studierii cursului studenţii vor însuşi noţiuni principale ca: morală, norme morale, cultură etică,
tact, măiestrie, inteligenţă emoţională şi comunicare asertivă etc. Acest curs orientează studentul spre
formarea unei noi mentalităţi, care să poată înţelege mai profund esenţa menirii sale, să posede toate
instrumentele necesare în activitatea pedagogică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- informare cu sistemul conţinutal şi conceptual din domeniul eticii profesionale;
- definire a conceptelor cheie din cadrul disciplinei ;
- analiza şi interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral;
- formarea capacităţilor empatice şi a tactului pedagogic;
- analiză a funcţiilor şi principiilor eticii profesionale;
- proiectare a strategiilor de autoevaluare a măiestriei pedagogice în corelaţie cu etica pedagogică;
- evidenţiere a valorii eticii pedagogice în pregătirea profesională a studenţilor pedagogi;
- dezvoltare a competenţei de comunicăre asertive;
- evaluarea nivelului de cultură profesională a cadrelor didactice.
Finalităţi de studii
- să definească conceptul de etică, morală, comportament, deontologie;
-să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează funcţiile eticii pedagogice;
- să descrie principiile şi categoriile eticii pedagogice;
- să argumenteze interacţiunea dintre cultura pedagogică şi cultura emoţională a cadrului didactic;
- să elaboreze codul deontologic conform normelor etico-pedagogice;
- să distingă importanţa autoeducaţiei în formarea profesională a cadrelor didactice;
- să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare asertivă la pedagogi;
- să identifice dilemele etice în educaţie;
- să identifice valorile supreme în personalitatea pedagogului;
- să recunoască valoarea formativă a comunicării pedagogice;

- să evalueze gradul de formare a competenţei de comunicare pedagogică şi asertivă la cadrele didactice;
- să elaboreze strategii de dezvoltare a emoţionalităţii;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirei,
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, studenţilor. Să elaboreze strategii de îmbunătăţire a
comportamentului etic. Să manifeste atitudine pozitivă pentru prevenirea şi rezolvarea conflictului prin
aplicarea normelor etice, să aprecieze rolul ,,Eticii pedagogice” în formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesionale.
Unități de conținut
1. Etica profesională ca ştiinţă şi disciplină de studiu.
2. Funcţiile eticii pedagogice: normativă, persuasivă, educativă.
3. Principiile şi categoriile eticii pedagogice.
4. Cultura emoţională și deontologia pedagogică.
5. Normele sociale, autoeducaţia şi responsabilitatea socială.
6. Comunicarea asertivă a pedagogului - context de consolidare a referenţialului profesional.
7. Analiza şi soluţionarea dilemelor etice în educaţie.
8. Evaluarea nivelului de culturг profesionalг pe diferite dimensiuni. Codul deontologic al cadrului
didactic.
Strategii de evaluare
curentă - va fi apreciat gradul şi calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor: discuţii,
dezbateri, răspunsuri orale, consultarea surselor bibliografice de bază, sumarizate de două probe
obligatorii. ); verificarea cunoştinţelor teoretice ( I probă); prezentarea unui discurs pedagogic (oralII probă).
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
finală - examen. Nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie

Obligatorie:
1. Cojocaru-Borozan M., Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010. 239 p.
2. Cojocaru M., Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă. Chişinău, 2009. 69 p.
3. Cuzneţov L., Dimensiuni pedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional.Ghid metodic,Chişinău, 2002
4. Copoeru I., Szabo N. Etică şi cultură profesională, Cluj-Napoca : Editura: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 373 p.
5. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p.
6. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628 p.
7. Lungu V., Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil. În: Studia Universitas
nr.5, Chişinău, 2007. 320 p.
Opţională:
1. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003.
2. Williiam B. Moralitatea. O introducere în etică. Traducere de V. Mureşan, Editura: Punct,Bucureşti, 2008.
3. Sîrbu T. Etica şi virtuţi morale. Iaşi, Editura: Societăţii Academice, 2005.
4. www.edu.md

Psihologie,
Asistenţă
socială, Pedagogie, PÎP, PP,
Informatica şi tehnologii
Denumirea programului informaţionale,
de studii matematica, limbi străine,
filologie, Isterie, educaţie
civică,
geografie,
Arte
plastice şi design.
Ciclul I
Denumirea cursului EDUCAŢIA ECONOMICĂ
ȘTIINȚE
Facultatea/catedra CATEDRA
responsabilă de curs FILOSOFICE ȘI ECONOMICE
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

U.03.017

Grosu Mihail , dr., conf.
univ.
grosump@yahoo.com

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

II

IV

Total ore

90

Total ore
contact direct
45

Studiu
individual
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Bazându-ne pe competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă
socială, etc. din anul I, cursul de „Educaţia economică” contribuie la formarea multilaterală a
personalităţii, la formarea competenţelor capitalului uman ce va da posibilitate de o integrare mai amplă
a viitorului specialist în viaţa socială, iar ca pedagog - să poată realiza şi educaţia economică a elevelor.
În acest curs studenţii vor învăţa cum să identifice termenii, conceptele, metodologia şi instrumentele de
evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul educaţiei economice
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:de căutare si analiză critică a informaţiei din diferite surse referitoare la
formele, funcţiile şi metodele principale ale educaţiei economice şi gândirii economice, la tehnicile de
evaluare a competenţilor specifice la educaţie economică; Competenţe de învăţare:de formare a
obiectivelor cognitive de cunoaştere a sistemului nevoilor umane, intereselor economice, resurselor şi
bunurilor economice, a formelor de proprietate în economia de piaţă, de formare a competenţelor
capitalului uman; Competenţe de analiză: de a înţelege nevoia de educaţie în contextul economiei de
piaţă, de analiză a concurenţei şi libertăţii economice, a rolului şi importanţei sistemului de preţuri în
formarea competenţelor specifice în educaţia economică; Competenţe de aplicare: de a aplica abilitățile
antreprenoriale, manageriale şi de marketing, în obținerea structurii minimale a costului de producţie în
scopul maximalizării profitului; de a aplica cunoştinţele economice dobândite în activitatea personală de
pedagog şcolar şi în viaţa cotidiană. Competenţe de comunicare: comunicare în limba maternă într-o

manieră clară şi precisă, oral şi scris, inclusiv utilizând tehnologiile informaţiei şi de comunicare.
Finalităţi de studii

Să explice esenţa finanţelor publice, a formelor de impozite directe plătite din venit în bugetul
de stat, a impozitelor indirecte, a principiilor formării bugetului de stat.
Să alcătuiască bugetul unei familiei, a veniturilor şi cheltuielilor bugetului familiei;
Să colecteze un portofoliu cu exemple concrete de educaţie economică pe care le vor putea utiliza
la practica pedagogică, psihologică, a asistenţei sociale.
Să fie capabili să lămurească deosebirile dintre salariul nominal şi salariul real, remunerarea forţei
de muncă pe unitatea de timp şi acord, sistemele acestor două forme de remunerare, specificul
remunerării în sistemul bugetar, sursele veniturilor familiale, indicatorii nivelului de trai.
Să listeze diferite tipuri de dezvoltări economice: dezvoltare durabilă, dezvoltare prin creştere
economică intensivă şi extensivă, dezvoltare economică şi ciclicitate.
Să explice esenţa educaţiei economice în contextul globalizării, formării UE, integrării
economice şi asocierii RM la UE.
Să opereze liber cu aparatul categorial, mecanismele, formulele şi concepţiile economice
necesare formării educaţiei, gândirii şi culturii economice active a studenţilor în perioada contemporană
de dezvoltare a economiei de piaţă.
Să fie capabili să aplice cunoştinţele, competenţele acumulate în scopul dezvoltării profesionale continui.
Precondiții

Formarea competenţei de educaţie economică presupune cunoașterea bazelor elementare de
economie obținute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoștințe elementare
la o parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea profesorului.
De asemenea o precondiţie este şi competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie,
pedagogie, asistenţă socială.
Unități de curs

Educaţie economică şi contemporanitatea. Obiectul şi metoda educaţie economice şi gândirii
economice; Educaţie economică şi sistemul necesităților şi intereselor economice. Nivelul şi structură
economiei; Educaţia prin activitatea economică, forme de organizare şi funcţionare; Nevoia de educație
economica in contextul tranziţiei la economia de piață; Liberalismul economic, Keynesismul, Economia
mixtă, proprietatea, privatizarea; Educația şi capitalul uman. Investiţia în educaţie. Formele de capital;
Educația economica, antreprenorială şi managerială; Costurile de producţie şi costurile oportunității
educație. Eficienţa economică; Educația economica prin formele de venit, nivelul de viaţă,calitatea vieţii,
bunăstarea poporului; Piaţa hârtiilor de valoare, sistemul creditar şi bancar; Educaţia economica versus
Inflaţiei şi pieții forţei de muncă. Bursa muncii; Dezvoltarea durabilă versus creşterii economice şi
ciclicităţii; Educaţia, bunurile publice şi finanţele publice. Statul ca actor economic; Educaţie economică
în contextul globalizării. Uniunea Europeană. Integrare economică. Asocierea RM la EU.
Strategii de predare și învăţare

Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont
pentru toţi studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru
dictare şi conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Centrarea pe student
ca subiect al activităţii instructiv-educative în cadrul disciplinei Educaţia economică şi orientarea
acesteia spre formarea competenţelor specifice presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării

durabile, printre care: utilizarea metodelor interactive; realizarea diverselor activităţi pentru exersarea
competenţelor menţionate, utilizarea calculatorului în exerciţii de simulare a derulării, monitorizării
şi evaluării a cunoștințelor.
Strategii de evaluare

Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de
evaluare, cum ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC,
autoevaluarea ş.a. care au un rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea
competenţelor specifice, inclusiv a competenţei de educaţie economică. Situaţiile de integrare vor fi
urmate de sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori de volum, alte condiţii de realizare.
Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă de propria persoană,
interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi profesionale. Evaluarea curentă: discuţii
ghidate,oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări de control, participarea la
discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii, prezentări orale a unei teme pentru studenţii de la
învățământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă prevede 2 testări obligatorii, lucrări de control în
fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la seminare etc. (60% din nota finală).
Evaluarea finală – examen final se realizează în formă scrisă sau orală(40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:

1.
ecker, G.S. Capital uman, Bucureşti, 1997.
2.
ecker,G.S. Comportament uman. O abordare economică. Bucureşti, 1994.
3.
aria Liana Lacatus, Învățământul preuniversitar și educația economica. Bucureşti, 2009.
4.
aşmandi,A., Popescu C., Costea C., Badea L., Stanciu M., Educaţie economică din perspectiva
implementării vieţii umane. Bucureşti, 2010.
5.
amuelson P. ş.a. Economics, Bucureşti, 2000.
6.
rosu M. Economie politică, Chişinău, 2001.
Opţională:

1.

Albul
escuI., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică
aplicată, Iaşi: Editura„Polirom”, 2000.

2.

Carta
leanu T., Cosovan O., Goraş-Postică V. ş.a., Formare de competenţe prin strategii didactice
interactive, Chişinău: CEPro Didactica, 2008.

3.

Com
petenţa acţional-strategică. Coord. Goraş-Postică Viorica, Chişinău: CE Pro Didactica, 2012.

4.

Cerg

hit I., Metode de învăţământ. Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.
5.

Lisie
vici P., Evaluarea în învățământ. Teorie practică, instrumente. Bucureşti: Editura „Aramis”,
2002.

6.

Negr
eţ-Dobridor I., Pânişoară O., Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Iaşi: Editura „Polirom”,
2005.

7.

Radu
Ion T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1981.
Bîrcă

8.
Alic, Managementul Resurselor Umane. Chişinău: ASEM, 2005.

Uşur

9.
el Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi
mijlocii, Chişinău: Proiectul ACED/USAID, 2012.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pictură, Grafică, Arte plastice, Educaţie tehnologică,
Design interior, Design vestimentar
I - Licenţă
Practica Plein-air
Arte plastic şi Design/ Pictura
L.Mokan-Vozian, E.Brigalda, E.Samburic,
I.Morărescu, I.Croitoru, T. Macari, P.Severin,
Iu.Puzdrovschi
L.Mokan-Vozian

Cadre didactice implicate
e-mail fapdcreanga@gmail.com
Codul
cursului
S.03.O.134

Număr de
credite
ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

II

III, IV

120

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
40
80

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
„Practica plein-air” este o componentă importantă a procesului de studii în instituţiile de
învăţământ superior cu profil artistic, orientată spre pregătirea viitorilor specialişti pentru activitatea
profesională. Această disciplină de specialitate se studiază pe parcursul a şase semestre (anii de studii:
I-III) ale planului de învăţământ universitar superior şi presupune redarea iluminării în aer liber,

spaţialităţii şi perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanţelor de culoare, observate direct
în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic şi dezvoltă asemenea calităţi,
precum: imaginaţia, competenţa de analiză conştientă a formelor văzute şi traducerea impresiilor
vizuale în formă plastică.
Cursul dat presupune lecţii practice, ce cuprind realizarea schiţelor, studiilor şi compoziţiilor în
condiţii de plein-air spre dezvoltarea la studenţi a unei largi orientări spaţiale, a competenţei de a
percepe natura în spaţiu tridimensional, iar imaginea ei – în spaţiu bidimensional.
Conţinutul „Practicii plein-air” include sarcini, care presupun, în special, dezvoltarea şi
perfecţionarea competenţelor în domeniul desenului şi picturii. O atenţie deosebită se acordă
compoziţiei lucrărilor de studiu, realizarea reuşită a căror constituie o condiţie importantă de trecere la
realizarea unor sarcini creative independente.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
familiarizarea cu principiile reprezentării spaţiului prin intermediul perspectivei lineare şi aeriene în
plein-air;
aplicarea în studii realizate în plein-air a legităţii raporturilor proporţionale, compararea culorilor după
ton, luminozitate, intensitate, menţinând scara tonală şi cromatică;
dezvoltarea sentimentelor estetice şi a atitudinii pozitive faţă de valorile artei naţionale şi universale.

Finalităţi de studii
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
să reprezinte natura în baza percepţiei aconstante a culorii determinate, a raporturilor de nuanţe recicalde, dependente de iluminare, mediu, spaţiu;
să aplice variate tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, ulei etc.) şi reprezentare a imaginii picturale în
crearea spaţiului plastic;
să utilizeze cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în cadrul practicii plein-air la alte cursuri
teoretice şi practice;
să-şi perfecteze şi completeze cunoştinţele şi abilităţile din domeniul culturii plastice prin acumularea de
informaţii şi practică de lucru în condiţii de plein-air;
să perceapă natura în spaţiu tridimensional, iar imaginea ei pe suprafaţa plastică – în spaţiu
bidimensional;
să elaboreze soluţii compoziţionale expresive prin intermediul studiilor din natură.

Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile
artei universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să
cunoască anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline
fundamentale şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor
expresive, comunicative şi simbolice ale culorii în arta picturii.

Unități de curs
Serie de studii de scurtă durată cu redarea diferitor stări ale naturii. Studii de motive (după
natură, memorie, imaginaţie).
Studii după memorie a unor motive din natură.
Stări ale naturii ale unuia şi aceluiaşi motiv (dimineaţa, ziua, seara etc.).
Reprezentarea figurii îmbrăcate în aer liber. Schiţe şi studii de scurtă şi lungă durată.
Portret, figură. Schiţe şi studii de scurtă durată.

Figuri în acţiune.
Schiţe şi studii de motive arhitecturale ce ţin de diferite perioade, stiluri arhitecturale şi de arta
naţională (motive ornamentale, decor în lemn, piatră).
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea
prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza în procesul lucrului, la finele fiecărei lucrări executate, la finele fiecărui modul
(evaluarea curentă), precum şi prin evaluarea portofoliului de lucrări expus la vizionarea finală (evaluarea
sumativă).

Bibliografie
Obligatorie:
1. Базанова М.Д. Пленэр. Москва: Изобразительное искусство, 1994
2. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. Москва: Просвещение, 1981
3. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом. Москва:
4. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному
искусству.
5. Никулина О. Р. Природа глазами художника. Москва: Советский художник, 1982
Opţională:
1. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Москва: Просвещение, 1978
2. Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. Москва: Просвещение, 1980
3. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. Москва: Агар: Рандеву-АМ, 1999

Arte plastice

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Licenţă I

Caligrafie Curs opţional
Arte Plastice si Design/ Studiul artelor, Grafica si Metodologia
Instruirii
Valeriu Herta
vherta@gmail.com

e-mail

Codul cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

Studiu
individual

2

2

III-IV

60

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul de caligrafie îşi propune să pună bazele înţelegerii şi utilizării textului in dependenta de
sarcina ce se cere a fi realizata in domeniul designului grafic. Cursul ajuta ca studenţii sa însuşesca
metode şi procedee de scriere artistica manuala, sa afle despre istoria aparitiei alfabetului, dar si a altor
scrieri inventate de omenire, sa afle structura literelor, corelatia dintre litere, metode de concepere a
monogramei, a caligramei, a unei felicitari, afis etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Sa confectioneze sinestatator instrumente pentru scrierea caligrafica.
Să pregateasca cerneala caligrafica sau soluti utile.
Să scrie corect orice litera din alfabet.
Să scrie corect in functie de instrumentul aplicat.
Să utilizeze in mod rational materialele si instrumentele disponibile.
Să demonstreze metode diverse de scriere a unui text.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

Să realizeze compozitii formate din Minuscule si Majuscule.
Să realizeze compozitii formate din diferite stiluri de text.
Să scrie texte pe suporturi plane si volumetrice.
Să realizeze compozitii formate din text si imagine.
Preconditii
Studentii trebuie sa cunoasca: Notiuni elementare despre compozitie. Sa posede abilitati de lucru cu rigla si
compasul.
Unităti de curs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Semestrul III
Prelegere. Introducere, Istoria aparitiei alfabetului
Studiul practic. Materiale si instrumente.
Tehnica scrierii cu penita lata.
Studiul practic. Litere minuscule, constructia literei „a
Studiul practic. Corelatia dintre litera „a” si alte litere
Constructia literelor i --- t—p---f Studiu practic.
Constructia literelor n --- m --- h
Constructia literelor diagonale: v --- w --- y --- k
Semestrul IV
9. Constructia cifrelor.

10.
11.
12.
13.
14.

Majuscule, Constructia majusculei
Constructia literelor I --- T—P---F Corelatia dintre litere.
Constructia literelor N --- M --- H.
Constructia monogramei formata din 2 majuscule.
Scrierea numelui propriu.

Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Explicare verbala, Demonstrare dirercta, Demonstrare la computer, Demonstrare videoproiector,
Teme realizate sinestatator de fiecare student.
Strategii de evaluare

Lucrare trimestriala, teste de control, notarea la diverse etape de ezecutare a lucrarii si a lucrului la
finisarea temei.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Villu Toots, Eesti kirjakunst 1940 – 1970, Kirjastur „Kunst”, Tallin, 1973.
2. John Lancaster, Caligraphy techniques,
3. Emil Ruder, „Tipografica”, Moscova, 1982.
4. Dicţionar de artă. Forma, tehnici, stiluri artistice. Ed. Meridiane, Bucureşti,
1995.
Opţională:

1. ION ŞUŞALĂ, OVIDIU BĂRBULESCU – Dicţionar de artă. Sigma, Bucureşti 1993
2. Enciclopedie în două volume. Literatura şi Arta Moldovei, Chişinău, 1985;
3.

Daghi Ion , Mijloace de realizare a compoziţiei decorative frontale, Lumina,
Chişinău, 1993;

4. Arheim R. Arta şi percepţia vizuală, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979.
5. Bowen Ann, Arta Caligrafiei, Bucuresti, Reader’s Digest, 2006.

ANUL III,
sem.V

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F. 05.O 060

Număr de
credite ECTS

4

Anul

III

AP
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

V

Total ore

60

Total ore
contact direct

30

Studiu
individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor.Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul cultural prin
posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la începuturi până în prezent. În cadrul cursului Istoria artelor
studenţii vor forma competenţe complexe bazate pe conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi
evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele
materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice tipice genului de activitate
creativă pedagogică şi artistico-plastică. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei
şi teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele
decorative, arhitectura) de la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de
vază şi opera lor; curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în
particular.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări.
Cunoaşterea particularităţilor diferitor stiluri şi aria lor de răspândire.
Competenţe de aplicare:
Identificarea premiselor şi condiţiilor apariţiei stilului baroc.
Determinarea trăsăturilor stilistice ale barocului şi aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul
cursului în activitatea profesională.
Competenţe la nivel de integrare:

Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice trăsăturile de bază ale stilului baroc.;
să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice în care s-a reflectat intens stilul
baroc
să distingă mijloacele artistice, plastice, caracteristice fiecărui artist;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei stilului baroc în diferite ţări.
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice din sec. XVII;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadrul altor discipline de studiu cât şi în
practica pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei universale, mitologiei, filosofiei, artelor plastice,
compoziţiei, cromatologiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii artistice.
Unități de curs
Arta italiană din sec. XVII. Stilul baroc. Arta olandeză din sec. XVII. Tendinţe realiste în artă. Arta flamandă
din sec. XVII. Arta spaniolă din sec. XVII. Artă şi religie. Arta franceză din sec. XVII. Principii clasiciste în
artă.

Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, eseurilor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.

Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Borden D., Arhitectura – o istorie vizuală, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2009.
2. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. I-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
3. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
4. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
5. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. I., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1967.
6. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. II., Ed. Meridiane, Bucureşti 1976.
7. Voitec-Dordea M., Renaştere, baroc şi rococo în arhitectura universală, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1994.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Kernbach V., Dicţionar de mitologie generală, Ed. Albatros, Bucureşti, 1995.
3. Lazarev V., Vechi maeştri europeni, Ed. Meridiane, Bucureşti 1977.
4. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Aprobat la ședința catedrei
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.05.O.060

Număr de
credite ECTS

2

Anul

III

Arte Plastice, Arte Decorative, Design Vestimentar, Design Interior,
Educaţia Tehnologică, Grafica, Pictura
I, licenţă
Etnografie
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă
Procesul verbal nr. 10 din 31.03.2014
C. Gheorghiţă
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

V

Total ore

60

Total ore
contact direct

30

Studiu
individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale etnografiei, formarea bazei conceptuale
a disciplinei Etnografie şi gestionarea informaţiei în domeniu; competenţe praxiologice, ce cuprind capacităţile de
aplicare/utilizare în practica artistică şi pedagogică a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în cadrul cursului de
Etnografie; competenţe de creare/integrare, ce reprezintă competenţe complexe care stabilesc conexiunea între
cunoştinţele teoretice referitoare la arta populară, ornamentica tradiţională, cromatica tradiţională şi abilităţile
praxiologice, tipice genului de activitate creativă pedagogică şi artistico-plastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale domeniului (etnologie); istoria,
semantica şi clasificarea ornamentelor(ornamentică); diferite domenii ale creaţiei populare, meşteşuguri(artă
populară: arhitectura populară, portul tradiţional, covorul tradiţional, ceramuca populară, prelucrarea lemnului).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii populare în general şi al creaţiei populare materiale în
particular.
Aplicarea ornamenticii, cromaticii, tehnicilor tradiţionale în realizarea lucrărilor practice la obiectele de
specialitate.
Promovarea dragostei, respectului pentru tradiţiile naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
Să definească şi să identifice obiectul de studiu al etnografiei;
să distingă izvoarele cercetărilor etnografice şi metodele specifice de cercetare;
să cunoască clasificarea ornamentelor din arta populară;
să conştientizeze familiile mari de motive ornamentale şi semantica lor;
să recunoască şi să descrie domeniile artei populare;

să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artizanatul contemporan şi ceea ce este fals,
împrumutat, pseudo-tradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să aprecieze adecvat valorile artei populare;
să aplice cunoştinţele teoretică şi aptitudinile practice în cadrul altor discipline de studiu cît şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul istoriei, istoriei
artelor, compoziţiei decorative, bazelor artei decorative, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile
artelor plastice şi artei populare.
Unități de curs
Etnografia ca ştiinţă. Obiectul şi scopul cercetărilor etnografice. Izvoarele cercetărilor etnografice. Metode
de lucru în etnografie. Familii mari de motive ornamentale: semnele solare, pomul vieţii, motive antropomorfe,
motive zoomorfe. Clasificarea ornamentelor: morfologică, structurală, semantică, istorică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliografie
Obligatorie:
Butură, V., Etnografia poporului român. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978.
Colectiv autori. Arta populară românească. Bucureşti, 1969.
Dunăre, N., Ornamentica tradiţională comparată.. Bucureşti, 1982.
Petrescu P., Motive decorative celebre. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971.
Şaranuţa S., Ornamente populare moldoveneşti. Chişinău, Ed. Timpul, 1984.
Zelenciuc I., Postolachi E., Covorul moldovenesc, Chişinău 1990.
Opţională:
Prut C., Calea rătăcită.- Bucureşti, Ed. Meridiane, 1991.

Denumirea programului de studii Arte plastice și Design
Ciclul Ciclul I, Licența
Proiectarea educațională
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
Pedagogie/ Știinţe ale Educaţiei
curs
Oboroceanu V. lector univ.,
Titular de curs
Cadre didactice implicate
timusv@yahoo.fr
e-mail
Codul
Număr
Anul
Semestrul
Total
Total ore
cursului
de credite
ore
contact
studiu
ECTS
direct
individual
U.05.O.062
2
III
V
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul proiectarea educațională, face parte din pachetul disciplinelor pedagogice obligatorii şi este
propus studenţilor anului II. Dimensiunea teoretică vizează cunoaşterea conceptelor de bază,
componentelor structural-sistemice şi dinamice a teoriei generale a curriculumului, interpretarea
schimbărilor promovate de reforma curriculară în învăţământul naţional.
Dimensiunea practică vizează, pe de o parte, formarea competenţelor de aplicare în activitatea
didactică a unor demersuri de proiectare, realizare şi evaluare a curriculumului educațional, pe de altă
parte, integrarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor proprii teorie şi metodologiei curriculumului
în sistemul valorilor profesionale ale studentului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificare tendinţelor de dezvoltare a teoriei şi practicii curriculare;
relatarea despre realizările şi problemele reformei curriculare din Republica Moldova;
descrierea statutului epistemologic al teoriei şi metodologiei curriculumului educațional;
utilizarea instrumentarului curricular: programe analitice, ghiduri, materiale didactice;
elaborarea/prognozarea finalităţilor educaţionale;
proiectarea componentelor etapei operaţionale a curriculumului disciplinar opţional;
evaluarea curriculumul educațional în concordanţă cu cerinţele formării profilului de competenţă pe
diverse cicluri de şcolarizare;
clasificarea documentelor curriculare principale şi auxiliare în baza cărora se desfăşoară procesul
educațional;
Finalităţi de studii
să definească conceptul de curriculum;
să identifice domeniile curriculare, tipurile și formele de curriculum;

să determine componentele fundamentale ale curriculumului;
să selecteze tipurile de modele structurale;
să organizeze conţinutul învăţământului, dinamica şi flexibilitatea conţinutului învăţământului;
să identifice documentele curriculare fundamentale și auxiliare;
să selecteze modelele de funcţionare a curriculumului pedagogic universitar;
să elaboreze strategii de instruire și de evaluare a performanțelor școlare;
să definească proiectarea educațională, curriculară și să determine designul instrucţional al
proiectării;
să stabilească criterii de evaluare a curriculumului educațional.
Precondiții
Disciplinile anterior absolvite: Fundamentele științelor educației; Didactica generală, Psihologia
generală.
Unități de conținut
8.
Conceptul de curriculum din perspectivă pedagogică.
9.
Domenii şi forme ale curriculumului.
10.
Perspectiva procesuală de analiză a curriculumului educațional.
11.
Perspectiva structurală de analiză a curriculumului. Modele structurale curriculare.
12.
Componentele fundamentale ale curriculumului educațional.
13.
Proiectarea curriculară. Strategii de instruire.
14.
Evaluarea curriculumului educațional.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup,
elaborarea şi susţinerea proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
Evaluare I:Evaluarea cunoaşterii/aplicării/integrării componentelor proiectării educaționale (test).
Evaluare 2. Elaborarea proiectului de curriculum disciplinar opţional.
Evaluare finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi
instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.
2. Cerghit I. Metode de оnvгюгmвnt. Ed. a IV-a, revăzută și adгugită. Iaєi: Polirom, 2006.
3. Chiş V. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare.Cluj-Napoca: PUC, 2001.
4. Creţu, C. Teoria curriculum-ului şi conţinuturile învăţământului, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”
Iaşi, 2000
5. Crişan Al., Guţu Vl. Proiectarea curriculumului de bază – Ghid metodologic. Cimişlia: TipCim,
1997.

6. Cristea S. Conceptul de curriculum, în Dicţionar de pedagogie, Grupul Editorial Litera, Chişinău,
2000.
7. Curriculum naţional modernizat, 2010. http://www.edu.md
8. Guţu Vl., Achiri I. „ Evaluarea curriculumului şcolar .” Ghid metodologic. Chişinău, 2009.
9. Guțu Vl. Curriculum educațional. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. Chișinău :USM, 2014, 229 p.
10. Negură I., Papuc L., Pâslaru Vl. Curriculum psihopedagogic universitar de bază. Chișinău: UPS „Ion
Creangă”, 2000. 174 p.
11.Oprea C. Strategii didactice interactive. Edit. Didactică și Pedagogică, București, 2009.
12.Papuc L. Epistemologia şi praxioloxia curriculumului pedagogic universitar.” Chişinău,Tipografia
centrală 2005.
13. Pâslaru Vl., Papuc L. et al Construcţie şi dezvoltare curriculară. Cadru teoretic. Chișinău: Tipografia
centrală, 2005. 176 p.
Opţională:
14. Albulescu, M. Albulescu G., Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecţiei în Predarea şi
învăţarea disciplinelor socio-umane, I. Editura Polirom, Iaşi, 2000.
15. Bucun N., Musteață S., Guțu Vl. et.al. Bazele științifice ale dezvoltării învățământului în
Moldova. Chișinău: Prometeu, 1997.
16. Goraș-Postică V. Metode bazate pe acțiune în calificarea profesională: experiențe din Germania.
În: Didactica Pro, iunie 2012, Nr. 2-3, p. 43-48.
17. Guțu Vl. Priorități în procesul educațional din Republica Moldova: politici și management. În:
Priorități actuale în procesul educațional. Materialele conferinței științifice internaționale din 3
decembrie 2010. Chișinău: CEP USM, 2010.
18. Patraşcu Dm., Tehnologii educaţionale, Ed. Tipografa Centrală, 2005
19. Pâslaru Vl., Papuc L., Negură I., Morărescu M.,et.al., Construcţie şi dezvoltare curriculară, Cadru
teoretic, Chişinău, 2005.
20. Ungureanu, D. Educaţie şi curriculum,Timişoara: Editura Eurostampa,1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
U.05.O.063

Număr de
credite
ECTS
2

Anul

3

Psihologia
I, licență
Psihologia formei și culorii
Arte Plastice și Design
Rodica Ursachi, doctor în studiul artelor
Rodica Ursachi
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

V

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul se încadrează în contextul programului de studii al specialităţilor studiate prin
corespunderea cerinţelor profilului artistic al facultăţii. Cursul familiarizează studenţii cu trăsăturile
specifice ale culorilor, cu aspectele culorii în artă, cu funcţiile ei psihoactive şi semnificative, cu
diferenţierile funcţionalităţii estetice ale culorii în arta populară şi cea cultă, cu factorii socioculturali care
determină prevalarea culorii în artă, modă etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea funcţiilor psihoafective ale culorii şi formei;
Interpretarea funcţiilor semnificative ale culorii;
Distingerea diferenţierilor funcţionalităţii estetice ale culorii în arta populară şi cea cultă.
Analizarea factorilor socioculturali care determină prevalarea culorii în artă, modă etc.;
Compararea efectului asociativ al formei şi culorii.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
Să sintetizeze diverse tipuri de forme (calde, reci) cu culoare;
Să aplice cunoştinţele în domeniul formei şi culorii în lucrul practic la disciplinele de profil
(design interior, design vestimentar ş. a.);
Să deosebească tipul de temperament, emotivitate şi caracter propriu şi al colegilor în funcţie de
preferinţele cromatice;
Să realizeze lucrări practice (schiţe, proiecte) în care să rezolve situaţii şi sarcini cu problema
interesată.
Să analizeze asociaţiile cromatico-formale în funcţie de mentalitatea şi tradiţiile poporului, de

educaţia şi înclinaţiile estetice individuale.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede anumite cunoştinţe referitor la noţiunea de culoare şi formă, la
diversitatea tipurilor de forme şi de amestec de culoare. Să cunoască componenta istorică şi fizică a
cercetării culorii. Să dezvolte percepţia vizuală proprie prin desluşirea diverselor forme, nuanţe
coloristice. Să recurgă la diverse asociaţii de idei, analizând variate forme din natură. Să analizeze cauza
psihologică a preferinţei anumitor forme (calde, reci).
Unități de curs
Noţiuni generale despre formă şi culoare. Teoria gestalistă sau configuraţionistă cu privire la
problema percepţiei formei. Tipuri de forme. Forme reci şi calde. Raporturi şi clasificări ale formelor.
Parametri conotaţionali ai formei.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire).
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimentul). Utilizarea metodelor interactive, inclusiv prezentări Video
sau prin intermediul IT. Prezentarea studiului de caz, elaborarea testelor psihologice de gândire
imaginativă, a tipului de temperament, tehnici de dezvoltare a percepţiei vizuale (asocierea, analogia,
inversia, combinare ș.a.).
Aplicarea asociațiilor cromatico-formale în funcție de particularitățile psiho-emotive (în baza imaginilor
vizuale, şi a componentei auditive).
Strategii de evaluare
Evaluarea activităţilor de învăţare în cadrul disciplinei se efectuiază în baza cunoştinţelor expuse
la seminare, atestări, lucrări de creaţie etc. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la
examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. Antal A., Mureşan P., Culoare, armonie, confort, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983.
2. Chevalier J., Cheerbrant A., Dicţionar de simboluri, 3 vol., Ed. Artemis, Bucureşti, 1995.
3. Gohe M., Dicu A., Culoare şi comportament, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1974.
4. Mureşan P.,Culoarea în viaţa noastră, Ed.Ceres, Bucureşti, 1988.
5.
Şuşală I., Culoarea cea de toate zilele, Ed. Lumina, Chişinău, 1993.
6.
Архейм Р., Искусство и визуальное восприятие, Прогресс, Москва, 1974.
7. Владимиров А., Осипов Н., Магия цвета, Москва, 1965.
8. Грегори Р., Разумный глаз, Москва, 1972.
9.
Ефимов А., Колористика города, Стройиздат, Москва, 1990.
10. Миннарт М., Свет и цвет в природе, Наука, Москва, 1969.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

e-mail
Codul
cursului
S.05.O 65

Număr de
credite ECTS

4

Anul

III

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
DESEN
Studiul Artelor,Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar
Rusu Valentin, lector
anasimac777@gmail.com

Semestrul

V

Total ore

120

Total ore
contact direct

60

Studiu
individual

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând
şi dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Studierea proporţiilor, analiza constructivă a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenţei expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei şi tonului.
Cultivarea viziuni originale în folosirea elemente de limbaj artistic-plastic şi mijloacelor de expresie
tradiţionale şi moderne.
Studierea principiilor aplicării perspectivei liniare şi spaţiale în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor şi tehnologiilor de lucru în diverse materiale plastice.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
să analizeze şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
să descrie şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,
cretă, pastel etc);

să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând
legităţile perspectivei liniare şi spaţiale;
să argumenteze importanţa mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere şi să distingă etapele de reprezentare a unui studiu din natură;
să cunoască legităţile de reprezentare a formelor pe suprafaţă;
să deosebească particularităţile unui crochiu, schiţă, desen de lungă durată.
să realizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în desen;
să aplice legile perspectivei liniare şi spaţiale, metode de redare a clarobscurului;
să utilizeze diferite metode de reprezentare a formei;
să utilizeze diverse principii de organizare a spaţiului plastic;
să aplice procedee de generalizare în realizarea imaginii plastice;
să exprime creativ imaginea naturii, să transforme structuri din natură în structuri plastice cu noi valenţe
expresive;
să poată construi un spaţiu prin valoare;
să elaboreze noi idei, soIuţii în tratarea spaţiului plastic;
să creeze opere de artă originale;
să autoevalueze obiectiv cunoştinţele, aptitudinile şi priceperile la desen artistic;
să stabilească roul desenului în dezvoltarea imaginaţiei, memoriei vizuale, gândirii creative;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea artistului plastic şi a profesorului de artă plastică;
să exprime în desen sentimente, emoţii, atitudini.
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de reprezentare a obiectelor din natură,
metodele de reprezentare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion.
Unităţi de curs
Prelegeri. Legităţile de bază în construcţia figurii umane.
Studiu practice. Membrele superioare si inferioare dupa model din ghips.
Studiu practice. Desen de figură după un model din ghips (ecoreşeu).
Studiu practice. Desen de figură după un model de ghips (Venera din Milos, Apolon etc.).
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la
conţinutul disciplinei
Evaluarea finală
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a procesului
didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice, individuale, elaborarea

portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea
acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din
nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
17. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
18. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
19. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
20. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
21. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
22. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
23. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. « Сварог и К», 1999

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
e-mail

DI, AP

I Licență
Grafica asistată de calculator
Arte plastice si Design/Studiul artelor, Grafica și Metodologia instruirii

V.Tabac, lector

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul Semestrul

S.05.O 65

2

III

V

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Grafica asistată de calculator include studierea principiilor generale de modelare
tridimensională şi oportunităţilor de aplicare practică la reprezentările grafice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea specificului interfeței grafice a utilizatorului;
Cunoașterea instrumentelor primare conform destinației;
Cunoașterea specificului sistemului de coordonate și a spațiului 3D
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să cunoască specificul interfeței grafice a utilizatorului;
să aplice cunoştinţele la crearea volumelor;
să opereze cu instrumentele navigării;
să aplice principiile transformărilor prin poziționare, rotire și scalare;
să distingă instrumentele modificării
Precondiții
utilizarea sistemul operaţional al calculatorului;

Studiu
individual

30

acces la calculator pentru orele individuale de lucru;
cunoașterea modalităţilor de operare cu calculatorul;
distingerea componentelor calculatorului.
Unități de curs
Inițiere
Concepţii generale
Instrumente şi comenzi
Coordonatele obiectului
Instrumente fundamentale
Obiecte şi transformări
Metode și tehnici de predare și învăţare
metode de comunicare orală: conversația, explicația
metode de acțiune: exercițiul, demonstrația, descoperirea dirijată, problematizarea
conversația și comunicarea
exerciții de consolidare
Strategii de evaluare
Se efectuează evaluări în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări
practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice, individuale,
elaborarea portofoliului şi nota de la examen. Evaluarea finală la grafica asistata de computer permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competenţelor profesionale. Evaluarea finală constă din proba exerciţiului practic şi răspunsul
(oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. „Blender 2.41 Quick Start”, The Blender Team, PDF.
2.

„Tutorial Guide PDF series”, NaN Technologies BV, PDF, 2002.

3.

„Basic 3D Modeling and Animation with Blender”, SURTERATEC, PDF, 2006.

4.

„Manual/Introduction-BlenderWiki ”, online enciclopedie www.wiki.blender.org.

Opţională:
1.

«Welcome to Autodesk 3ds Max 8 Tutorials» Suport electronic, Autodesk, 2006.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Număr de
credite ECTS

Codul
cursului
S.05.O 65

2

AP, APET
I, Licență
Desen pedagogic
Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii
Ana Simac, Doctor în studiul artelor, conf. universitar
anasimac777@gmail.com

Anul Semestrul

3

6

Total ore

Total ore
contact direct
Studiu
individual

60

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul prevede dezvoltarea competențelor studenților, viitorilor pedagogi-artiști plastici, pentru realizarea
desenelor instructiv-didactice, îndeplinirea și prezentarea materialelor ilustrative, formarea competențelor de
instruire în domeniul artelor plastice Programul prevede formarea unor competențe în desen, pictură, compoziţie;
aprofundarea cunoştinţelor formate la lecţiile de pedagogie, metodologia educației plastice şi deprinderilor de
comunicare formate în decursul practicii pedagogice.
Lucrul la tablă se consideră una din cele mai importante şi mai complicate activităţi, în procesul căreia sunt
prezentate etapele îndeplinirii desenului (imaginii), ce contribuie la însuşirea mai temeinică a consecutivității
reprezentării imaginii.

Competente dezvoltate în cadrul cursului
să descifreze și să mânuiască vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască legitățile de bază de reprezentare după natură, de redare
a valenței expresive cu ajutorai limbajului plastic;
să transforme în mod inedit structurile studiate din natură, obținând forme plastice noi cu valențe
expresive;
să expună consecutivitatea metodică de reprezentare a studiilor din natură;
să demonstreze și să expună metode de lucra la tablă.

Finalități de studii realizate la finele cursului
să îndeplinească desene cu conținut instructiv-didactic, materiale intuitive ce dezvăluie conținutul
curricular la educația artistico-plastică pentru învățământul preuniversitar și instruirea artistică în
școlile de profil;

să demonstreze la tablă procedee de reprezentare consecutivă a imaginii plastice, metode de construire
a formelor, reprezentarea din natură
să posede și să aplice diverse procedee tehnice și mijloace de expresie la îndeplinirea lucrărilor.
să evalueze conform criteriilor o lucrare plastică;
să elaboreze în baza studiilor după natură structuri compoziționale cu valențe noi expresive, exersând
diferite mijloace de expresie și procedee tehnice;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea profesionistă a viitorilor profesori- artiști plastici.

Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască cele mai elementare legităţi şi principii de reprezentare a imaginii pe
suprafață, metodele de aplicare a clarobscurului, tehnica valoraţiei în creion specific profilului, să
exploreze posibilitățile limbajului plastic și a mijloacelor de expresii plastice.

Unități de curs
1. Receptarea mesajului artistic din mediul vizual. Aplicarea mijloacelor artistice pentru exprimarea
ideilor plastice.
2. Studiu din natură. Principii și legități de reprezentare. Consecutivitatea metodică de reprezentare a
obiectelor după natură.
3. Studii - mediul vegetal, structuri și configurații, principii și tehnici de reprezentare.
4. Studii de peisaj (perspectiva liniară și spațială). Tehnici de exprimare plastică.
5. Studii de reprezentare a păsărilor a animalelor.
6. Studiul unei naturi statice. Consecutivitatea metodică de reprezentare a naturii statice în materiale
grafice.
7. Studiul unei naturi statice. Consecutivitatea metodică de reprezentare a naturii statice în culoare.
8. Studii de portret. Etapele de lucru.
9. Studiul figurii .Etapele de lucru. Varietăți tehnice.
10. Compoziție aplicativă în baza studiilor anterior efectuate.
Metode și tehnici de predare și învățare
Activități practice, discuții, activități în grup, sarcini individuale, studiu de caz, lucrul la tablă
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări practice și elaborarea portofoliului cu lucrări
plastice la conținutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activitățile practice,
individuale, elaborarea portofoliului și nota de la examen.
Evaluarea finală la desen pedagogic permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce
confirmă implicarea acestei discipline în contextul formării competențelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen pedagogic se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare
stabilite.

Evaluarea finală constă din evaluarea la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă (60%
din nota finală).
Bibliografie selectivă
1. Николиай Ли, Основы учебного академического рисунка, М., Эксмо, 2005.
2. Cornel Ailincăi, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
3. Хейзл Гаррисон , Полный курс – материалы, техника, методы. Рисунок и Живопись,
Москва 2005
4. Mihailescu, Limbajul culorii și al formelor, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1980.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.05.O.066

Număr de
credite ECTS

3

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com

Anul

Semestrul

Total ore

III

V

90

Total ore
contact direct
Studiu
individual

45

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții

Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de
valorile artei universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în

desen, să cunoască anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu
celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi
înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs

Studiul acordurilor şi armoniei coloristice.
Figura umană în pictură.
Figură îmbrăcată în mişcare simplă.
Figuri în contrajur.
Portret cu mâini pe fundal luminos.
Natură statică formată din 3-4 obiecte şi draperii albe pe fundal alb („negru pe alb”).
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie

Obligatorie:
1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
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S.05.O.066

Număr de
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1

Anul

III

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compozia
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

V

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;

Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Portret (autoportret) compoziţional. Portret. Istoria şi evoluţia genului. Tipurile de portret: cu mâini, statuar,
în grup sau colectiv, de gală, psihologic, autoportret etc. Expresivitatea chipului.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi applicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.

2.
3.
4.
5.

Bibliografie
Obligatorie:
1. Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
6. Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
7. Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986

Educația tehnologica

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Licență
Bazele Artei Decorative
Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

S.05.O.067

2

III

V

Total ore

60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a
elementelor plastice;

- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri.
1. Iniţiere în compoziţia decorativ-volumetrică.
2. Studiu practic.
2. Factura şi aspectele ei plastice.
3. Relieful plastic în compoziţia volumetrică.
4. Transformarea plastică a formelor volumetrice.
5. Activizarea plastică formelor volumetrice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău,
Editura Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor
gamelor de formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.Chişinău, 2000, p. 53 – 57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994. …

Arta Plastică
I
Desen si culoare de specialitate
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Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Rodica Spătaru, lector superior
Rodica Spătaru, lector superior
rodica.spataru@yahoo.com
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0
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen și culoare are drept scop formarea cunoștințelor teoretice atât și a aptitudinilor
practice la viitorii profesioniști în designului interiorului, pedagogi, artiști plastici. În cadrul cursului
studenții vor însuși diverse modalități de proiectare tehnică cât și artistică a textilului în interior,
proiecția lor în suprafețe plane cu dimensionarea respectivă. La fel pe parcursul acestui curs
studenții se vor familiariza cu diverse modalități de compunere și modelare a formelor și furniturii
pentru textil. Vor însuși corelația culorii cu forma-materie, textil-culoare-lumină-accesorii, textilculoare-funcție.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competență de cercetare: de a cerceta metodele de rezolvare tectonică, coloristică a unui
interior prin intermediul textilului, formă sau element textil. Accesorii, forme, mobilier decorațiuni
textile.
Competențe cognitive: de a căuta noile strategii, modele, materiale a decorului textil apărute
în dependență de periodicitate;
Competente de cercetare: de a elabora noile idei de hotărâre și rezolvare al spațiului cu
ajutorul unităților din textil și a tipurilor iluziei manifestărilor coloristice, formă, linie, pată etc.
Competente de aplicare a cunoștințelor: calitățile iluzorice a culorilor, corelația dintre
culoare și lumină, tipurile de contrast, distrugerea și unificarea gamei coloristice, manifestarea lor
în interior;
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să cunoască metodele de rezolvare tectonică, coloristică a unui interior prin intermediul
textilului, formă sau element textil. Accesorii, forme, mobilier decorațiuni textile;
Să exemplifice caracteristica tipurilor de organizare artistică a interiorului prin intermediul

draperiilor;
Să compare metode și procedee de reprezentare al spațiului tridimensional folosind diferite
tipuri de textil: cu drapaj sau întins pe suprafață plană;
Să clasifice metodele și principiile de lucru în design interior cu textilul, ținând cont de
specificul și caracterul funcțional a interiorului;
Să activeze orice suprafață a interiorului prin intermediul materialelor textile;
Să clasifice metodele și principiile de lucru cu iluzia în design interior, ținând cont de
specificul și caracterul funcțional a interiorului;
Să distingă calitățile iluzorice a culorilor, corelația dintre culoare și lumină, tipurile de
contrast, distrugerea și unificarea gamei coloristice, manifestarea lor în interior;
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: desenul și culoarea de specialitate, BAD, tehnici de reprezentare,
arhitectonica, istoria stilurilor, machetare, proiectare etc. Studenții trebuie să cunoască și să aplice
în practică utilizarea decorului atât în suprafețele plane ale interiorului cât și în obiecte, elemente,
mobilier. Să conceapă integritatea compozițională a materialelor incluse în decor, precum și
utilizarea proporționară a lor. Cursul prevede ca majoritatea orelor să fie destinate lecțiilor practice.
Acest curs cât practic, atât teoretic propune studenților în cadrul orelor să-și dezvolte aptitudini și
aplicarea lor în viitoarea practică la specialitatea designul interiorului.
Unități de curs
Prelegeri.
Introducere. Scopul, rolul și sarcinile obiectului. Noțiuni de activizare a interiorului. Textilul. Plastica
formelor plane, volumetrice din textil: funcționale, decorative, artistice. Funcția și metode de activizare a
interiorului prin modelarea spațiului cu elemente artistice, decorative din textil. Elemente de suport.
Furnitură. Mod. Randament. Cromatica spațiului interior conform anumitor puncte de reper.

Studiu practic.
Tipuri de drapare. Draperie funcțională la geam. Clasificarea lor. Proiect tehnic și proiect
artistic. Elemente de suport, furnitură. Categorii. Clasificare. Draperie decorativă, artistică. Element
artistic al spațiului interior. Plană și tridimensională. Textil pe suprafețele orizontale: tavan,
fragment pardosea. Draparea suprafețelor verticale: pereții interiorului. Elemente plastice
decorative, artistice ale interiorului. Coloane, balustrade, fragment de perete unificator și
despărțitor, baldahin. Clasificări de decorare cu textil a mobilierului.
Cromatica interiorului. Principii iluzorice ale spațiului. Noțiuni de iluzie. Iluzii și culoarea.
Iluzia de lungime. Iluzia formelor. Iluzii de profunzime. Iluzii de greutate. Iluzii ce reprezintă un
efect de reauz. Iluzia de mișcare. Iluzia cu efect de determinare a poziției și direcției. Iluzia
figurilor ambigue (cu dublă interpretare).
Strategii de predare și învăţare
metode generale și metode particulare;
metode inductive și metode deductive;
metode active și metode pasive;
utilizarea unui sistem de metode de instruire și autoinstruire, cum ar fi: abordarea euristică,
problematizarea, învățarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea/ autoinstruirea asistată de
calculator, studiul de caz, jocul de rol, învățarea cu ajutorul simulatoarelor didactice;

criterii: gradul de utilizare a descoperirii, a cercetării, complexitatea demersului etc.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționării
ideilor individuale; posibilitate și măiestria de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul și numărul variantelor de lucru; (60% din
nota finală), care este un sumar a celor două note de la atestările pe parcursul semestrului (I atestare
– 30 % , portofoliul compus din lucrări practice grafice; II atestare – 30 % , portofoliul compus din
lucrări practice coloristice.)
Evaluarea finala este exprimată prin vizionarea lucrărilor practice afișate la examenul de
specialitate. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Е.А. Каминская, Вышитые покрывала, накидки, подушки, Издательство: Рипол Классик, Язык
издания: Русский, Год выпуска: 2011, Число страниц: 195, Расширение: PDF, Объем файла: 8,7 Mb
2. Т.В. Ивановская, Шьем мягкие игрушки, подушки и кресла-мешки, Издательство: Рипол Классик,
Язык издания: Русский, Год выпуска: 2012, Число страниц: 146, Расширение: PDF, Объем файла:
10,7 Mb
2. А. Спицына, Великолепные модели штор и гардин, Издательство: Рипол Классик, Язык издания:
Русский, Год выпуска: 2012, Число страниц: 173, Расширение: PDF, Объем файла: 5,6 Mb
3. Пипер Анн, Фишер Андреа, Декоративные занавески для дверей, окон, коридоров. Практическое
руководство, Издательство: Ниола-Пресс, Год выпуска: 2007, Число страниц: 32, Расширение:
djvu, Объем файла: 11,65 М

4. Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.
Opţională:
1. Stephen Little, Să înțelegem arta, publicat în 2006 la RAO, Colecția Cultural. Traducător: Ioana Didac,
Tip copertă: Brosata, Număr pagini: 160, ISBN: 978-973-717-041-5

2. Pierre Bourdieu, Regulile Artei, Editura: GRUPUL EDITORIAL, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba:
Romana, 2012, Nr. pagini: 446, Subgen: Arta, ISBN: 978-973-124-739-7
3. Liviu Stoica, Arhitectura locuintei, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana, Subgen: Design,
Bucuresti 2012, ISBN 978-973-0-13583-1
4. В.С. Андреев, Гипсокартон. Потолки. Стены. Перегородки. Монтажные работы,
Издательство: Лада, Год выпуска: 2012, Число страниц: 32, Расширение: PDF, Объем файла:
32,5Mb
5. Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.
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Arta plastica
I
Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Mirza Iulia, Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
Semestrul

V

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior” , care se ocupă cu însuşirea
metodelor şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente
prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul tehnic și artistic interiorului unui spațiu
și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;

Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;
Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;
Să determine dimensiunile spaţului şi funcţia lui;
Să determine relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe;
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs

Tema1. Studierea temei de proiect ,,Interiorul edificiului public” cu suprafaţa pînă la 100m² (oficiu, magazin, frizerie,
bar, ş.a)
Rolul şi principiile de formare a interioarelor civile ( publice)
Specificul şi normativele de proiectre a interioarelor publice.Structura de organizare a ambianţei publice.
Clasificarea interioarelor civile după destinaţie.
Specificul de proiectare a interiorului de edificiu public ( cafenea- bar)
Structura funcţională şi amplasarea confortabilă a mobilierului în spaţiul proiectat.
Influienţa stilului arhitectural şi denumirei barului asupra amenajării interiorului proiectat.
Studierea planului de bază a spaţiului proiectat şi literaturii speciale.
Tema2. Studierea normativelor şi caracteristicilor principale a interiorului de alimentaţie publică.
Normative de proiectare. Specificul mobilierului şi dimensiunele lui de gabarit.
Plastica constructivă şi fină a interiorului proiectat.Utilizarea corectă a materialelor de finisare pentru tavan,
pardoseaşi pereţi.
Rolul elementelor decorative în amenajarea spaţiilor de alimentaţie publică ( cafenea-bar) .
Tema 3. Elaborarea schiţelor planului constructiv.
Metode de reprezentare al unui plan constructiv.
Cotarea planului constructiv.
Se execută un studiu practic de reprezentare în 2 variante a planului constructiv al unui spaţiu de cafenea-bar pe
formatul A-3 în S 1:50.( după planul de bază).
Tema 4. Planul pardoselei cu mobilă.
Clasificarea pardoselelor după materiale de finisare pentru spaţiul de alimentaţie publică ( cafenea-bar)
Metode de reprezentarea grafică a pardoselii în dependenţă de materialul întrebuinţat ori configuraţia nivelelor a
podelii în spaţii de alimentaţie publică ( cafenea-bar)
Normative de proiectare a mobilei şi instalaţiilor sanitare pentru interioare dealimentaţie publică.Amplasarea
confortabilă a mobilei în spaţiu de cafenea-bar.
Reprezentarea grafică a configuraţiei mobilei pe plan.
Se execută un exerciţiu de studiu cu elaborarea planului pardoselei cu mobilă în scara 1:50 ( 2schiţe ) formatul A3..
Tema 5. Planul tavanului cu reprezentarea corpurilor de iluminare.
Metode de reprezentare a planului tavanului penru spaţii de alimentaţie publică.
Cotarea planului tavanului şi a surselor de iluminare.
Clasificarea materialelor de finisare penru spaţii de alimentaţie publică
Tema 6. Schiţarea elementelor principale şi specifice a interiorului.
Clasificarea elementelor conştructive a interiorului de alimentaţie publică
Plastica constructivă şi fină a suprafeţilor îngrăditoare interiorului de alimentaţie publică.
Rolul pereţilor despărţitori în proiectarea spaţiului. de alimentaţie publică. Tipuri de păreţi despărţitori utilizaţi în
amenagarea confortabilă a spaţiului de alimentaţie publică .
Studiul constă în căutarea formelor originale a elementelor principale şi specifice interiorului dat (şemineu 2-3 schiţe formatul
A3. )
Tema 7. Desfăşurata pereţilor.
Regurile de notare a desfăşuratei spaţiului de alimentaţie publicăi pe planul pardoselei cu mobilă.
Studiul constă în construirea desfăşuratei pereţilor a interiorului proiectat în scara1:50 ori 1:100 după următoarele
etape:
- trasarea pereţilor desfăşuratei pe perimetrul pereţilor de alimentaţie publică.
- reprezentarea mobilei alăturate pereţilor desfăşuratei
- cotarea desfăşuratei
- rezolvarea coloristică a desfăşuratei
Tema 8. Construirea interioarelor în perspectivă sau axonometrie.
Tipuri de perspective folosite la proiectarea obiectelor de mobilier şi interioarlor de alimentaţie publică. Metode de
construire a perspectivei frontale şi de colţ.
Clasificarea proiecţiilor axonometrice şi solicitarea lor în executarea unui interior sau unui fragment al interiorului
de alimentaţie publică (cafenea-bar).
Se execută 2 schiţe în perspectivă sau în axonometrie a interiorului de alimentaţie publică (cafenea-bar), construite
pe baza planului proiectat (formatul A3):

sala principală a cafenelei-bar
fragmentul sălii cu şemeneu.
Tema 9. Rezolvarea coloristică a interioarelor proiectate.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interioarele de alimentaţie publică.
Aspectul funcţional şi cel artistic al culorii. Tipuri de game coloristice întrebuinţate în interioare de alimentaţie
publică.
Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în proiectarea spaţiilor de alimentaţie publică (cafenea-bar).
Metode de evidnţiere, contopire în contextul mascării sau dezvăluirii formei interiorului prin intermediul culorii.
Corelaţia dintre culoare şi materiale de finisare.
Tipuri de contrast întrebuinţate la formarea spaţiilor de alimentaţie publică.
De executat cele 2 interioare proiectate în două variante de gamă coloristică pe formatul A3.
Tema10. Reprezentarea proiectului ,,Interiorul edificiului public” pe 2 planşe 50x70 cm.
Însărcinarea constă în redarea proiectului pe 2 planşe 70x50cm în următorul volum:
- planul constructiv
S 1:100
- planul pardoselii cu mobilă
S 1:50
- planul tavanului
S 1:100; S 1:50
- 2 perspective sau axonometrii
- desfăşurata pereţilor edificiului public
S 1:50
- un detaliu a interiorului
S 1:25 sau S 1:20
Tema 11. Metode de executare în machet a unui fragment de spaţiu public.
Materiale şi instrumente.
Metode de executare a unui fragment de interior pentru edificiu public. Studiul constă in alegerea a unui
fragment,element (decorativ sau constructiv ) din interiorul îndeplinit la proiectare şi de al realiza în material ( carton,
hîrtie ) în scara 1:10, 1:1.
- Trasarea elementelor a şemeneului şi corpului de iluminare.
- Decuparea elementelor şemeneului şi corpului de iluminare.
- Trasarea elementelor şemeneului şi corpului de iluminare.
- Decuparea elementelor a şemeneului şi corpului de iluminare.
- Asamblarea machetului
Tema 12. Trasarea elementelor machetului.
Studiul constă în:
- Trasarea elementelor a şemeneului. în scara 1:10.
- Trasarea elementelor corpului de iluminare în scara 1:1.
Tema 13. Decuparea elementelor machetului.
- Decuparea elementelor a şemeneului. în scara 1:10.
- Decuparea elementelor corpului de iluminare în scara 1:1.
Tema 14. Asamblarea machetului.
- Decuparea elementelor a şemeneului. în scara 1:10.
- Decuparea elementelor corpului de iluminare în scara 1:1.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Cassell J, Paham P, Clother A. „Tehnica designului interior“, Oradea, 2003.
2.
Ţîbrea A, Mîndrilă A,Socol C. „Studiul materialelor de construcţii”. Editura economică, Bucureşti, 2000.
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Țăranu G. Stiluri de mobilă și tehnica executării decorașiununelor. București, 1995.
Mirza I. Suport de curs la Proiectarea interiorului, Chişinău, 2011.
Nicolescu R., Tehnologia activitatii in restaurant si bar, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1981.
Будасов Б. ”Строительное черчение, ” Стройиздат, Москва,1990.
Васечкина Д.” Дизайн интерьера и квартиры.” Москва, 2005.
Грожан Д.” Справочник начинающего дизайнера.” Ростов, 2004.
Железнев В.” Современные кухни-гостиные.” Ростов, 2004.
Лоусан Ф. ”Рестораны. Клубы. Бары. ” Стройиздат, Москва,2004.
Раннев В.” Интерьер.” Москва, «Высшая школа », 1987 .
Степанов Н.” Цвет в интерьере.” Киев, 1985.
Юрченко Е. .” Потолки, светильники”. Ростов, 2004.

Opţională:
14.
Curinschi V.” Întroducere în arhitectura contemporană.” Bucureşti, 1991.
15.
Miller J.” Culoride la stil clasic la cel contemporan.” Oradea, 2003.
16.
Roşoga C. ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisare.” Editura Tehnică, Bucureşti.1991.
17. Tibrea A.” Studiul materialelor şi construcţiilor.” Editura Economică, Bucureşti,2000.
18. Кильпе Т.” Основы архитектуры.” Высшая школа, Москва, 1989.
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Semestrul
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60

Total ore
contact direct

30
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individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor.Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul cultural prin
posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la începuturi până în prezent. În cadrul cursului Istoria artelor
studenţii vor forma competenţe complexe bazate pe conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi
evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele
materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice tipice genului de activitate
creativă pedagogică şi artistico-plastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale
istoriei şi teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura,
artele decorative, arhitectura) de la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală;
reprezentanţii de vază şi opera lor; curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în
particular.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări.
Cunoaşterea particularităţilor diferitor stiluri şi aria lor de răspândire.
Competenţe de aplicare:
Identificarea premiselor şi condiţiilor apariţiei stilului rococo şi recunoaşterea elementelor
specifice în decorul arhitectural.
Determinarea particularităţior stilului rococo şi aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul cursului
în activitatea profesională (design, arhitectură ş. a.).

Competenţe la nivel de integrare:
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică..
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice trăsăturile de bază ale stilului rococo.;
să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice în care s-a reflectat intens stilul
rococo.
să distingă mijloacele artistice, plastice, caracteristice fiecărui artist care a activat în perioada
respectivă;;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei stilului roccaile în diferite ţări.
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice din sec. XVIII;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadrul altor discipline de studiu cât şi în
practica pedagogică.

Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei universale, mitologiei, filosofiei, artelor plastice,
compoziţiei, cromatologiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii artistice.
Unități de curs
Arta franceză din sec. XVIII. Stilul rococo. Arta italiană din sec. XVIII. Peisajul şi pictura monumentaldecorativă. Arta engleză din sec. XVIII. Tendinţe sentimentaliste în portretul şi peisajul englez. Arta rusă din
sec. XVIII. Constituirea artei moderne ruse.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, eseurilor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul

semestrului. Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Borden D., Arhitectura – o istorie vizuală, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2009.
2. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. II-III. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
3. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
4. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
5. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. I., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1967.
6. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. II., Ed. Meridiane, Bucureşti 1976.
7. Voitec-Dordea M., Renaştere, baroc şi rococo în arhitectura universală, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1994.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Kernbach V., Dicţionar de mitologie generală, Ed. Albatros, Bucureşti, 1995.
3. Lazarev V., Vechi maeştri europeni, Ed. Meridiane, Bucureşti 1977.
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice,
ce cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor naţionale. Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească
orizontul cultural prin posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la origini până în prezent. În
cadrul cursului Istoria artelor naţionale studenţii se familiarizează cu valorile poporului românesc, cu
izvoarele spirituale, istoria şi cultura lui. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale
istoriei şi teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura,
sculptura, artele decorative, arhitectura). Cursul presupune o corelaţie cu alte discipline adiacente ce va
permite prin comparaţie să se determine evoluţia stilurilor artistice în arta universală şi cea naţională; căile de
influienţă, specificul şi caracterul artei naţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Identificarea valorilor culturii naţionale, în general şi al artelor plastice, în particular.
Cunoaşterea particularităţilor entice şi condiţiilor de dezvoltare a culturii materiale şi spirituale
a poporului din arealul românesc.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice.
Cunoaşterea principalelor culturi arheologice, particularităţile şi aria lor de răspândire.
Cunoaşterea particularităţilor colonizării greceşti şi romane şi consecinţele ei.
Competenţe de aplicare:
Înţelegerea şi aplicarea în activitatea creativă proprie a trăsăturilor şi limbajului plastic specific
artei din perioadele supuse examinării.
Distingerea particularităţilor civilizaţiei şi artei geto-dacice în raport cu influenţele externe

(greceşti, romane).
Competenţe la nivel de integrare:
Distingerea elementelor specifice artei scitice, greceşti şi romane în cultura geto-dacilor şi
implimentarea acestor cunoştinţe în activitatea profesională.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor naţionale;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor plastice naţionale în diferite perioade istorice;
să distingă trăsăturile caracteristice ale artei diferitor popoare din arealul carpato-dunărean;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic al decorului ornamental de pe vasele de ceramică
din perioada neolitică;
să posede terminologia specifică;.
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cât şi în practica
pedagogică.
Să promoveze în şcoală, în societate gustul estetic dragostea pentru frumos, respectul pentru arta
naţională.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei poporului român, mitologiei, filosofiei, artelor
plastice, compoziţiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii naţionale.
Unități de curs
Arta preistorică în arealul românesc. Noţiuni generale. Culturile neolitice în spaţiul carpato-dunăreanpontic. Particularităţile culturii Tripolie-Cucuteni. Arta în epoca bronzului şi a fierului. Specificul artei
sciţilor. Arta antică în spaţiul carpato-dunărean-pontic. Arta grecilor în oraşele colonii de pe malul Mării
Negre. Arta romană în Dacia. Arta geto-dacilor. Arhitectura. Ceramica.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).

Bibliografie
Obligatorie:

1. Botez-Crainic A., Istoria artei naţionale, vol. 4. Bucureşti, Ed. Didactico şi pedagogică, 2001.
2. Barbas E. Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova Chişinău, Ştiinţa, 2002
3. Drăguţ V., Florea V., Pictura românească în imagini. Bucureşti, Meridiane, 1976.
4. Dergaciov V., Culturi din epoca bronzului în Moldova, Chişinău, 1994.
5. Drăguţ V., Istoria artei româneşti. Arta modernă şi contemporană. Buc., Meridiane, 1991.
6. Florea V. Istoria artei româneşti. Chişinău, Hiperion , 1991.
7. Florea V. Istoria artei româneşti, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2007.
8. Gramotopol M., Arta romană în România, Bucureşti, 2000.
9. Larina O., Culturi din epoca neolitică, Chişinău, 1994.
10. Leviţki O., Culturile Hallstatului timpuriu şi mijlociu în Moldova, Chişinău, 1994.
Opţională:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cosma E., Figurinile antropomorfe din epoca neolitică, Bucureşti, 1995.
Crişan H., Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, 1988.
Gramatopol M., Arta monedelor geto-dacice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997.
Dumitrescu V., Arta preistorică în România, Bucureşti, 1976.
Dumitrescu V., Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979.
Dumitrescu V., Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968.
Pârvan V., Getica, Ed. Universitas, Chişinău, 1993.
Postică Gh., Civilizaţia veche românească din Moldova, Chişinău, 1995.
Sorochin V., Civilizaţiile eneolitice din Moldova, Chişinău, 1994.

Arte Plastice, Arte Decorative, Design Vestimentar, Design
Interior, Educaţia Tehnologică, Grafica, Pictura
Ciclul I, licenţă
Denumirea cursului Etnografie
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
Titular de curs C. Gheorghiţă
Aprobat la ședința catedrei
Cadre didactice implicate C. Gheorghiţă
e-mail fapdcreanga@gmail.com
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale etnografiei, formarea bazei conceptuale
a disciplinei Etnografie şi gestionarea informaţiei în domeniu; competenţe praxiologice, ce cuprind capacităţile de
aplicare/utilizare în practica artistică şi pedagogică a cunoştinţelor teoretice achiziţionate în cadrul cursului de
Etnografie; competenţe de creare/integrare, ce reprezintă competenţe complexe care stabilesc conexiunea între
cunoştinţele teoretice referitoare la arta populară, ornamentica tradiţională, cromatica tradiţională şi abilităţile
praxiologice, tipice genului de activitate creativă pedagogică şi artistico-plastică.
Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale domeniului (etnologie); istoria,
semantica şi clasificarea ornamentelor(ornamentică); diferite domenii ale creaţiei populare, meşteşuguri(artă
populară: arhitectura populară, portul tradiţional, covorul tradiţional, ceramuca populară, prelucrarea lemnului).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii populare în general şi al creaţiei populare materiale în
particular.
Aplicarea ornamenticii, cromaticii, tehnicilor tradiţionale în realizarea lucrărilor practice la obiectele de
specialitate.
Promovarea dragostei, respectului pentru tradiţiile naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
Să definească şi să identifice obiectul de studiu al etnografiei;
să distingă izvoarele cercetărilor etnografice şi metodele specifice de cercetare;
să cunoască clasificarea ornamentelor din arta populară;

să conştientizeze familiile mari de motive ornamentale şi semantica lor;
să recunoască şi să descrie domeniile artei populare;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artizanatul contemporan şi ceea ce este fals,
împrumutat, pseudo-tradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să aprecieze adecvat valorile artei populare;
să aplice cunoştinţele teoretică şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cît şi în practica
pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede competenţe gnoseologice şi praxiologice preliminare în domeniul istoriei, istoriei
artelor, compoziţiei decorative, bazelor artei decorative,să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile
artelor plastice şi artei populare.
Unități de curs
Cultura populară materială. Arhitectura populară. Decorul în lemn şi piatră în arhitectura populară.
Vestimentaţia ca fenomen de cultură. Portul popular femeiesc şi bărbătesc. Prelucrarea fibrelor textile. Arta
ţesutului şi a broderiei. Ceramica populară. Prelucrarea artistică a lemnului şi alte meşteşuguri din industria casnică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Butură, V., Etnografia poporului român. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978.
2. Colectiv autori. Arta populară românească. Bucureşti 1969.
3. Dunăre, N., Ornamentica tradiţională comparată.. Bucureşti, 1982.
4. Petrescu P., Motive decorative celebre. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971.
5. Şaranuţa S., Ornamente populare moldoveneşti. Chişinău, Ed. Timpul, 1984.
6. Zelenciuc I., Postolachi E., Covorul moldovenesc, Chişinău 1990.
Opţională:
1. Prut C., Calea rătăcită.- Bucureşti, Ed. Meridiane, 1991.

Arta plastică
I
Desen tehnic
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Veronica Răileanu, dr., conf. univ.
Veronica Răileanu, dr., conf. univ., Elena Ceban, lector
artadecorativa@mail.md

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

F.06.O 076

Număr de credite
ECTS
2

Anul

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

III

VI

60

30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen tehnic are drept scop înzestrarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi - artiști plastici cu regulile de citire
corectă a desenelor tehnice cu elaborarea de sine stătător a documentației grafice pentru confecționarea pieselor și obiectelor
conform standardelor de stat stabilite.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: să cunoască si să înțeleagă principiile didactice, metodele de organizare, convențiile,
standardele, semnelor grafice, caracterelor de litere ce determină specificul organizării reprezentărilor plane,
volumetrice și spațiale;
Competențe de aplicare: se vor manifesta în întocmirea unei hărți tipografice care formează o imagine complete ți
clară despre terenul reprezentat în ansablu.
Competențe de analiză: se exprimă prin efectuarea rapidă a legăturii dintre imaginație și percepția vizuală
construind logic aspectul general al terenului.
Competențe de comunicare: se vor manifesta în scrierea si citirea planurilor topografice..
Competențe la nivel de integrare: se probeaza în capacitatea de a executa și citi desenele topografice conform
cerințelor în vigoare.
Finalități de studii realizate la finele cursului
să cunoască metodele de proiectare, de reprezentare în desenul tehnic- limbaj echilibrat de reguli și convenții;
să înțeleagă importanța fundamentală a respectării standardelor de stat, normelor și convențiilor obligatorii care
definesc calitatea, dimensiunile, utilitatea produsului supus proiectării (bazele standardizării, structura standardelor)
să formeze spiritul de sinteză care dă posibilitate de îmbinare a diverșilor cerințe și condiții de proiectare în
activitatea grafică;
să dezvolte imaginația în spațiu, care alături de cunoștințele de specialitate, caută și găsește formele cele mai adecvate
funcțional, constructiv și uman ale obiectului supus reprezentării;
să transforme achizițiile din cadrul desenului tehnic în componente active ale unei gândiri tehnice creative, eficiente și
independente, să creeze opere de artă originale și utile.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască principiile privind scrierea tehnică, formatele desenelor, scărilor de reprezentare; să
posede cunoștințe din desenul proiectiv.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Desen topographic
Relieful terenului pe planuri si harți
Reprezentarea formelor de relief.
Nomenclatura hărților.
Tema 2. Aspectul general al terenului

Reprezentarea linielor sinuoase.
Scrierea planurilor topografice.
Tema 3. Elementele topografice ale terenului
Elementele topografice ale terenului.
Semnele convenționale în desenul topografic. Citirea desenelor topografice.
Tema 4. Profilul topografic al terenului
Construirea profilului topographic al terenului prin geometrizare,la schimbările de înclinare
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formare:
Se vor îndeplini lucrarea grafică și macheta proiectului la tema de studiu prevăzută de programa analitică, soluționării ideilor
individuale, transpunerii în material a cunoștințelor teoretice, gradului de investigare, cercetare, auto instruire, variantelor de
lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este apreciat cu note tradiționale (de la 1 la 10) prin prezentarea portofoliul cu lucrări la finele fiecărui
semestru. Analiza critică individuală și în grup a lucrărilor. Consulting între profesori care activează la catedră. Nota atribuită
la examen constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Bibliografie bligatorie:
1. Iancău V., Reprezentări geometrice și desen tehnic. București, 1982
2. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. București, 1995
3. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice cu
angrenaje filetate. Chişinău, 2002
4. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chișinău, 2002
5. E. Vasilescu , Desen tehnic industrial, ed. Tehnică , Bucureşti, 1995
6. V. Răileanu, Elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice, UPS „Ion Creangă”, 2006
7. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
8. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014.
Bibliografie opţională:
1. Negomireanu I. Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979.
2. А.Д. Бодвинников, Сборник задач по черчению, Москва,Просвещение, 1989.
3. Băraru A., Îndrumări metodice pentru disciplina desen tehnic, Editura didactică şi pedagogică, București, 1982.
4. Cheorghe Husein, "Desen tehnic de specialitate", Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului

Ciclul I
Practica pedagogică

Arte Plastica și Design/Studiul Artelor, Grafică și Metodologia
instruirii
Titular de curs
Ana Gobjila, lector superior

Facultatea/catedra responsabilă de curs

Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

8

3

ana.gobjila7@gmail.com
Semestrul

Total ore

Total ore
Contact direct

6

240

120

Studiu
individual
120

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Practica pedagogică II constituie o parte componentă a procesului instructiv-educativ, care asigură
corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre şi activitatea lor practică la instituţiile
preuniversitare, fiind totodată şi veriga principală de finisare a pregătirii profesionale a pedagogului.
Obiectivul principal al practicii pedagogice este pregătirea studentului pentru îndeplinirea funcției
de profesor de educația tehnologică, metodist, învățător, educator.
Practica pedagogică se efectuează în instituţiile preuniversitare de aplicaţie indicate într-un ordin
special de către Direcţia Generală a Învăţământului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

·
·
·
·

Abilitatea de a conspecta, de a observa și de a analiza lecţii;
Formarea abilităţii de a utiliza manualul, materialul bibliografic, didactic, mijloacele tehnice
informaţionale,
Formarea priceperii de a elabora proiecte didactice, de a fixa obiectivele şi tipul lecţiei, de a
organiza şi sistematiza conţinutul, de a alege metodele, procedeele, mijloacele adecvate);
capacitatea de a susţine lecţii de educație tehnologică și educație plastică (de a forma timpul
la diferite etape ale lecţiei, de a dirija procesul de formare a noţiunilor, de însuşire a
cunoştinţelor: clar, logic, sistematic, prin antrenarea elevilor în activitate, de a face concluzii,
de a pregăti scheme sintetice ale conţinutului lecţiei, de a utiliza eficient diferite metode de
instruire activă, de a formula clar şi concis întrebările şi de a corecta, aprecia răspunsurile
elevilor, de a verifica şi evalua cunoştinţele, priceperile şi deprinderile elevilor, de a activiza
elevii, de a stimula capacităţile intelectuale şi afective, de a crea o atmosferă plăcută,

·
·

mobilizatoare, interesantă, atractivă în timpul lecţiei, de a convinge, emoţiona şi educa
elevii);
Utilizarea metodelor formative de evaluare şi autoevaluare a lecţiilor.
Capacitatea de a se autoaprecia just şi de a aprecia activitatea colegilor;

Finalităţi de studii realizate la finele cursului

să cunoască şi să utilizeze metodica predării temelor concrete ale cursurile de arta plastică și
educație tehnologică;
- să aplice metodele de instruire în cursul şcolar de educație tehnologică și arta plastică;
- să cunoască criteriile de estimaţie, modalităţile de intervenţie psihopedagogică.
- să ştie cum învaţă elevii şi să construiască experienţe de învăţare;
- să se adapteze la variate stiluri educaţionale;
- să comunice eficient atât cu grupul, cât şi cu elevii, separat;
- să se adapteze la roluri diverse;
Precondiții

Cunoştinţe de bază despre materialele cursului preuniversitar de educație tehnologică;
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale ale metodicii şi didactica predării educației
tehnologice, cunoaşterea psihologiei vârstelor.
Unități de curs
1. Proiectarea, predarea și evaluarea a cel puţin 2 lecţii la disciplina arta plastică și 1 lecție la
2.
3.
4.
5.
6.

educație tehnologică;
Proiectarea, predarea și evaluarea unei ore de dirigenție.
Analiza rezultatelor obținute- comentarii personale.
Acumularea unui dosar/portofoliu de bune practici.
Susţinerea raportului la şedinţa consiliului.
Prezentarea raportului la conferinţa de totalizare.

Metode și tehnici de predare și învăţare
Evaluare sumativă.
Strategii de evaluare

La aprecierea studentului-practicant se va ţine cont de nota metodistului şi de nota lucrătorului

instituţiei de aplicaţie.
Practica pedagogică II se notează cu note de la 10 – 1, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci).
Studentul care nu obţine media minimă 5 (cinci) la practica pedagogică, va reface lecţiile de probă şi
lecţia finală în semestrul următor celui în care s-a efectuat practica pedagogică. Evaluarea se bazează pe:
Media notelor obţinute la lecţia de probă; Nota lecţiei finale; Elaborarea caietului de practică pedagogic şi
a materialelor didactice. Nota finală se constituie din următoarele componente:
20% - Caietului de practică pedagogică compus din planificări, fişe de analiză, planuri de lecţie,
evaluare.
40% - Media notelor obţinute la lecţiiile de probă.
40% - Materialele didactice şi analitice.
Aprecierea presentării publice a rezultatelor la consiliul pedagogic al instituției.
Aprecierea de către conducătorii metodiști ai practicii, a documentelor și prezentării raportului de
conferinșă de totalitare.
Bibliografie
Obligatorie:

9. Obligatorie: Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea practicii pedagogice,
UPS “I.Creangă”, Chişinău, 2015.
10. Trofailă L. Practica pedagogică / Ghid metodic pentru profesori şi studenţi, UPS
“I.Creangă”, Chişinău, 2003.
Opţională:

1. Ghidul studentului. Facultatea de informatică şi tehnologii informaţionale, Universitatea
pedagogică de stat „Ion Creangă”, Specialităţi şi specializări: Informatică şi Limba Engleză,
Informatică şi Matematică, Matematică şi Informatică, Informatică, Coord. Cuşca V.,
Editura UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2006.
2. Hubenco T., Prisacaru L., Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat pentru învățămîntul primar și gimnazial. Ed.Liceym, 2011.
3. Hubenco T. Arta plastică în clasele primare.Ghid metodologic. Chişinău, Ed. Prut
Internaţional, 2000.
4. Hubenco T., Metode de evaluare la Educația plastică. Ghid metodologic. Editura Epigraf,
Chișinău, 2013…

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pictură, Grafică, Arte plastice, Educaţie tehnologică,
Design interior, Design vestimentar
I - Licenţă
Practica Plein-air
Arte plastic şi Design/ Pictura
L.Mokan-Vozian, E.Brigalda, E.Samburic,
I.Morărescu, I.Croitoru, T. Macari, P.Severin,
Iu.Puzdrovschi
L.Mokan-Vozian

Cadre didactice implicate
e-mail fapdcreanga@gmail.com
Codul
cursului

Număr de
credite
ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

III

V, VI

120

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
40
80

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
„Practica plein-air” este o componentă importantă a procesului de studii în instituţiile de
învăţământ superior cu profil artistic, orientată spre pregătirea viitorilor specialişti pentru activitatea
profesională. Această disciplină de specialitate se studiază pe parcursul a şase semestre (anii de studii:
I-III) ale planului de învăţământ universitar superior şi presupune redarea iluminării în aer liber,
spaţialităţii şi perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanţelor de culoare, observate direct
în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic şi dezvoltă asemenea calităţi,
precum: imaginaţia, competenţa de analiză conştientă a formelor văzute şi traducerea impresiilor
vizuale în formă plastică.
Cursul dat presupune lecţii practice, ce cuprind realizarea schiţelor, studiilor şi compoziţiilor în
condiţii de plein-air spre dezvoltarea la studenţi a unei largi orientări spaţiale, a competenţei de a
percepe natura în spaţiu tridimensional, iar imaginea ei – în spaţiu bidimensional.
Conţinutul „Practicii plein-air” include sarcini, care presupun, în special, dezvoltarea şi
perfecţionarea competenţelor în domeniul desenului şi picturii. O atenţie deosebită se acordă
compoziţiei lucrărilor de studiu, realizarea reuşită a căror constituie o condiţie importantă de trecere la
realizarea unor sarcini creative independente.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
familiarizarea cu principiile reprezentării spaţiului prin intermediul perspectivei lineare şi aeriene în
plein-air;
aplicarea în studii realizate în plein-air a legităţii raporturilor proporţionale, compararea culorilor după
ton, luminozitate, intensitate, menţinând scara tonală şi cromatică;
dezvoltarea sentimentelor estetice şi a atitudinii pozitive faţă de valorile artei naţionale şi universale.

Finalităţi de studii
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:

să reprezinte natura în baza percepţiei aconstante a culorii determinate, a raporturilor de nuanţe recicalde, dependente de iluminare, mediu, spaţiu;
să aplice variate tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, ulei etc.) şi reprezentare a imaginii picturale în
crearea spaţiului plastic;
să utilizeze cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în cadrul practicii plein-air la alte cursuri
teoretice şi practice;
să-şi perfecteze şi completeze cunoştinţele şi abilităţile din domeniul culturii plastice prin acumularea de
informaţii şi practică de lucru în condiţii de plein-air;
să perceapă natura în spaţiu tridimensional, iar imaginea ei pe suprafaţa plastică – în spaţiu
bidimensional;
să elaboreze soluţii compoziţionale expresive prin intermediul studiilor din natură.

Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile
artei universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să
cunoască anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline
fundamentale şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor
expresive, comunicative şi simbolice ale culorii în arta picturii.

Unități de curs
Studii de scurtă durată a diferitor tipuri de peisaj (rural, urban etc.) în diverse condiţii de
iluminare.
Studiu tematic din natură.
Studii tematice de scurtă durată a figurilor în mişcare.
Schiţe şi studii de lungă durată a figurii omului (diferite mişcări, vârste etc.).
Studii ale unor scene de gen după motive din realitatea înconjurătoare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea
prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza în procesul lucrului, la finele fiecărei lucrări executate, la finele fiecărui modul
(evaluarea curentă), precum şi prin evaluarea portofoliului de lucrări expus la vizionarea finală (evaluarea
sumativă).

Bibliografie
Obligatorie:
1. Базанова М.Д. Пленэр. Москва: Изобразительное искусство, 1994
2. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. Москва: Просвещение, 1981
3. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом. Москва:
4. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Пленэр. Практика по изобразительному
искусству.
5. Никулина О. Р. Природа глазами художника. Москва: Советский художник, 1982

Opţională:
1. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Москва: Просвещение, 1978
2. Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. Москва: Просвещение, 1980
3. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. Москва: Агар: Рандеву-АМ, 1999

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

e-mail

Codul
cursului
S.06.O.179

Număr de
credite ECTS
4

Anul

III

AP
I licenta
DESEN
Studiul Artelor,Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, ,conferentiar universitar
Rusu Valentin, lector
anasimac777@gmail.com

Semestrul

VI

Total ore

132

Total ore
contact direct
66

Studiu
individual
66

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Studierea proporţiilor, analiza constructivă a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenţei expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei şi tonului.
Cultivarea viziunii originale în folosirea elemente de limbaj artistic-plastic şi mijloacelor de expresie
tradiţionale şi moderne.
Studierea principiile aplicării perspectivei liniare şi spaţiale în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor şi tehnologiilor de lucru în diverse materiale plastice.
Finalităţi de studii
să analizeze şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
să descrie şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,
cretă, pastel etc);
să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând
legităţile perspectivei liniare şi spaţiale;

să argumenteze importanţa mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere şi să distingă etapele de reprezentare a unui studiu din natură;
să cunoască legităţile de reprezentare a formelor pe suprafaţă;
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască tehnologiile utilizate în gravura clasică, modernă, materialele moderne, arta
poligrafică modernă.
Unităţi de curs
Prelegeri. Plastica formei şi mijloacele de expresie în reprezentarea figurii umane.
Studiu practi . Semifigura cu mâni.
Prelegeri. Statica, dinamica şi expresivitatea figurii în desenul de studiu.
Studiu pracric. Figura –nud in poziție ,,contraposto,,
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări practice la
conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a procesului
didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice, individuale, elaborarea
portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea
acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.

Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea
curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
24. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
25. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
26. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
27. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
28. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
29. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.

Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
e-mail

DI, AP

I Licență
Grafica asistată de calculator
Arte Plastice si Design/Studiul artelor, Grafica și Metodologia instruirii

V.Tabac, lector

Codul
cursului

Număr de
credite
ECTS

Anul Semestrul

S.06.O.179

2

III

VI

Total ore

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Grafica asistată de calculator include studierea principiilor generale de modelare tridimensională
şi oportunităţilor de aplicare practică la reprezentările grafice.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea și setarea interfeței grafice a utilizatorului;
Folosirea instrumentelor de transformare și modificare;
Cunoașterea specificului de creare a dublurilor și copiilor;
Utilizarea formelor liniare pentru crearea obiectelor tridimensionale;
Cunoașterea specificului modelării și setării scenelor;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să cunoască specificul interfeței grafice și a instrumentelor navigării;
să aplice cunoştinţele la crearea formelor și volumelor;
să aplice principiile transformărilor prin poziționare, rotire și scalare;
să întrebuințeze instrumentele modificării;
să realizeze diverse tehnici de lucru;
să deosebească soluţiile de optimizare a proiectelor;
să aplice cunoştinţele acumulate la generarea imaginilor rastru;

Precondiții
cunoașterea și utilizarea modalităţilor de operare cu calculatorul:
utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării datelor pe calculator;
acces la calculator pentru orele individuale de lucru;
să posede cunoștințele acumulate în semestrul precedent.
Unități de curs
Modalităţi de editare
Copiile obiectelor
Modificarea obiectelor
Nivele de redactare
Grupuri şi liaje
Forme liniare
Metode și tehnici de predare și învăţare
metode de comunicare orală: conversația, explicația
metode de acțiune: exercițiul, demonstrația, descoperirea dirijată, problematizarea
conversația și comunicarea
exerciții de consolidare
Strategii de evaluare
Se efectuează evaluări în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări
practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice, individuale,
elaborarea portofoliului şi nota de la examen. Evaluarea finală la grafica asistata de computer permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competenţelor profesionale. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen
(40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. „Blender 2.41 Quick Start”, The Blender Team, PDF.
2.

„Tutorial Guide PDF series”, NaN Technologies BV, PDF, 2002.

3.

„Basic 3D Modeling and Animation with Blender”, SURTERATEC, PDF, 2006.

4.

„Manual/Introduction-BlenderWiki ”, online enciclopedie www.wiki.blender.org.
Opţională:
1.

«Welcome to Autodesk 3ds Max 8 Tutorials» Suport electronic, Autodesk, 2006.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.O.180

Număr de
credite ECTS

3

Anul

III

AP
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VI

Total ore

90

Total ore
contact direct

45

Studiu
individual

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu celelalte discipline fundamentale

şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în pictură.
Unități de curs
Studiul luminii în pictură.
Figura îmbrăcată în mişcare complicată.
Nud pe fundal luminos.
Tors nud pe fundal închis.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.06.O.180

Număr de
credite ECTS

1

Anul

III

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compoziţia
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VI

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;

Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Compoziţie figurativă. Tipuri şi scheme compoziţionale. Corelarea structurii formale şi a mesajului artistic.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
2. Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
3. Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
4. Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
5. Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
6. Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
7. Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986

Educația tehnologică
Licență
Bazele Artei Decorative

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

S.06.O.181

2

III

Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie
Semestrul

VI

Total ore

30

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a
elementelor plastice;

- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri
1. Legităţile şi principiile fundamentale în organizarea volumetrico-spaţială.
2. Studiu practic.
2. Structura artistică şi aspectele plastice.
3. Tectonica şi aspectele ei plastice.
4. Complexul artistico-volumetric simplu.
5. Complexul artistico-volumetric compus.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53 –
57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994. …

Arta Plastică
I
Desen si culoare de specialitate
Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Rodica Spătaru, lector superior
Rodica Spătaru, lector superior
rodica.spataru@yahoo.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului

S.06.O.181

Număr de
credite
ECTS
2

Anul

Semestr
ul
3

VI

Total
ore
60

Total ore
contact
direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen și culoare are drept scop formarea cunoștințelor teoretice atât și a aptitudinilor
practice la viitorii profesioniști în designului interiorului, pedagogi, artiști plastici. În cadrul
cursului studenții vor însuși diverse modalități de reprezentare grafică a floristicii interiorului,
aspectului artistic și decorativitatea îmbinării suprafețelor plane, formelor (havuz, acvariu, colivii,
locuri specializate pentru flora și faună) din interior cu plante. Executarea lor în diferite tehnici. La
fel v-or realiza și fișa coloristica a materialelor cu calcului în procente a materialelor utilizate in
designul interiorului.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: de a căuta metode de compunere compozițională a designului interior
îmbinat cu plante pentru interior în componența sa stilistică. Corelația dintre designul interiorului și
plantele din interior conform stilului, cromaticii și formelor.
Competente de cercetare: de a cerceta noile strategii, modele, materiale, tendințe apărute în
domeniul designului și unitatea lui cu flora și fauna specifică pentru interioare;
Competență de cercetare: de a elabora noile idei de hotărâre și rezolvare al spațiului cu floră
și faună prin intermediul manifestărilor coloristice, formă, linie, pată etc.
Finalități de studii realizate la finele cursului
Să definească principiile de compunere a spațiului prin forma, obiect și decor vegetal;
Să cunoască proprietățile de bază a contactului diferitor specii de plante cu mediul și modul
de utilizare în spațiu;
Să interpreteze metode de compunere compozițională a designului interior îmbinat cu plante
pentru interior în componența sa stilistică. Corelația dintre designul interiorului și plantele din
interior conform stilului, cromaticii și formelor;
Să clasifice speciile de plante conform stilului interiorului, zonei și tematicii designului;
Să compară tipurile vase (material, formă) pentru plante în hotărârea spațiului;

Să evidențieze rolul și importanța floristicii în activitatea designerului interior;
Să cerceteze noile stiluri, materiale curente apărute în domeniul respectiv, modificând astfel
posibilitățile reorganizării mediului ambiant;
Să utilizeze noile idei de hotărâre și rezolvare al spațiului cu floră și faună prin intermediul
manifestărilor coloristice, formă, linie, pată etc.
Precondiții
Disciplinele anterior studiate: desenul și culoarea de specialitate, BAD, tehnici de reprezentare,
arhitectonica, istoria stilurilor, machetare, proiectare etc. Studenții vor însuși momente de
corelație dintre floră și faună amplasată corect în compoziția interiorului. Cursul prevede ca
majoritatea orelor să fie destinate lecțiilor practice. Lecțiile teoretice sunt propuse într-un număr
mai redus având ca scop să familiarizeze studenții cu tehnicile, procedeele și varietatea modului de
compoziționale a florei și faunei în interior. Acest curs cât practic, atât teoretic propune studenților
în cadrul orelor să-și dezvolte aptitudini profesionale cu aplicarea lor în viitoarea practică la
specialitatea designul interiorului.
Unități de curs
Prelegeri.
Introducere. Scopul, rolul și sarcinile obiectului. Flora interiorului. Zona verde a spațiului interiorului.
Tapajul și structura de modelare a vaselor. Funcția și metode de activizare a interiorului prin modelarea
spațiului cu elemente artistice, decorative de floră și faună.

Studiu practic.
Floristica interiorului. Plante decorative. Element de vas pentru flori. Forme, categorii
conform stilului, tectonicii, proporției etc. Cercetarea speciilor de plante, caracteristica lor, mediul
necesar etc. Organizarea compozițională a interiorului cu corespunderea plantelor conform stilisticii
interiorului. Noțiune de zona verde. Zonarea plantelor in interior, aplicarea tehnicilor de imitație a
materialelor naturale. Proporționalitatea și diversitatea formelor, înălțimea proporțională a
plantelor. Tipul. Specia. Asamblarea formelor de interior cu flora interiorului. Elemente decorative
a interiorului cu conținut de floristică. Aspect compozițional decorativ al materialelor: vas, flori,
plante, textile etc.
Noțiuni de fișă coloristica, materialele utilizate la designul interiorului. Compunerea fișei
coloristice. Combinarea materialului. Calcul în procente a combinațiilor de material, facturi,
cromatică etc.
Strategii de predare și învăţare
metode generale și metode particulare;
metode inductive și metode deductive;
metode active și metode pasive;
utilizarea unui sistem de metode de instruire și autoinstruire activizate, cum ar fi: abordarea
euristică, problematizarea, învățarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea/
autoinstruirea asistată de calculator, studiul de caz, jocul de rol, învățarea cu ajutorul
simulatoarelor didactice;
criterii: gradul de utilizare a descoperirii, a cercetării, complexitatea demersului etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate în cadrul disciplinei se

efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționării
ideilor individuale; posibilitatea și măiestria de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
gradul de investigare, cercetare, auto instruire; volumul și numărul variantelor de lucru; (60% din
nota finală), care este un sumar a celor două note de la atestările pe parcursul semestrului (I atestare
– 30 % , portofoliul compus din lucrări practice grafice; II atestare – 30 % , portofoliul compus din
lucrări practice coloristice.)
Evaluarea finală este exprimată prin vizionarea lucrărilor practice afișate la examenul de
specialitate. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Folcloristica Vol. I,II, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba: Romana,
Subgen: Design, Saeculum I.O., 2008, Nr. pagini: 416, Subgen: Arta

2. Daian Velimirovici, Prelucrarea lemnului, Editura: Aquila, Gen: Arta Arhitectura Design, Limba:
Romana, 2008, Nr. pagini: 426, Subgen: Arta

3. Мариса Лупато, Комнатные фонтанчики. Практическое руководство, Издательство: НиолаПресс, Год выпуска: 2008, Число страниц: 32, Расширение: PDF, Объем файла: 5,5Mb
4. Елизавета Морозова, Декоративный водоем, Издательство: БХВ-Петербург, Год выпуска: 2005,
Число страниц: 50 стр., 4 иллюстрации, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 5-94157681-1

5.

Reviste de specialitate: SALON, ARHIDOM, CRASIVÎE DOMA, etc.

Opţională:
1. Ольга Воронова, Цветы в дизайне сада, Издательство: Эксмо, Год выпуска: 2013, Число страниц:
162, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 978-5-699-60095-3

2. Елена Вечерина, Ландшафтный дизайн по-голландски, Издательство: Эксмо, Год выпуска: 2011,
Число страниц: 49, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 978-5-699-32686-0
3. Елена Вечерина, Цветники в схемах, Издательство: Эксмо, Год выпуска: 2013, Число страниц:
260 стр., 135 иллюстраций, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 978-5-699-59768-0
4. Е. Г. Колесникова, Вертикальное озеленение, Издательство: АСТ, Год выпуска: 2013, Число
страниц: 70 стр., 50 иллюстраций, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 978-5-17-0773947
5. Елизавета Морозова, Китайский и японский сад, Издательство: Фолио, Год выпуска: 2012, Число
страниц: 280 стр., 152 иллюстрации, Расширение: PDF, Объем файла: 28Mb, ISBN: 978-5-69959768-0
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Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Mirza Iulia, Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
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VI

Total ore

120

Total ore
contact direct
60
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individual
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior” , care se ocupă cu însuşirea
metodelor şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente
prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul
tehnic și artistic interiorului unui spațiu și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;
Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;

Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;
Să determine dimensiunile spaţului şi funcţia lui;
Să determine relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe;
Să realizeze imagini vizuale în concordanţă cu imaginile reale;
Să evaluieze obiectiv cunoştinţele, deprinderile şi priceperile în domeniul profesional.
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Introducere.Clasificarea expoziţiilor şi standurilor.
Specificul expoziţiei tematice . Clasificarea standurilor şi întrebuinţarea lor în dependenţă de construcţie şi
amplasare în spaţiu.
Tipuri de lumină întrebuinţate pentru iluminarea expoziţiei şi standurilor.
Normative de proiectare a spaţiilor expoziţionale.
Tema 2. Studierea temei de proiect ,,Interiorul expoziţiei tematice ” (de artă , tehnică ,agricolă ş.a)
Studierea particularităţilor a expoziţiei tematice ( expoziţia de cărţii , vinuri , păsări , de maşini , tehnică …).
Metode de amenajare a standurilor în spaţiu expoziţional.
Iluminarea spaţiului expoziţional.
Normative de proiectare a spaţiului expoziţional.
Lucrul cu literatura de specialitate.
Tema 3. Elaborarea schiţelor planului constructiv.
Metode de reprezentare al planului constructiv a expoziţiei proiectate.
Cotarea planului constructiv.
Studiul constă în executarea a 2 schiţe de plane constructive a interiorului spaţiului expoziţional pe formatul A3.
Tema 4. Executarea planului cu amenajarea standurilor.
Clasificarea standurilor și instalațiilor expoziționale.
Studiul constă din executarea a 3 schiţe pe formatul A3 de amenajare a standurilor în planul spaţiului expoziţional
proiectat.
Tema 5. Executarea planului pardoselii şi a tavanului.
Clasificarea pardoselelor şi tavanelor (după materiale de finisare ) pentru spaţiul expoziţional.
Metode de reprezentarea grafică a pardoselii în dependenţă de materialul întrebuinţat ori configuraţia nivelelor a
podelii în spaţii expoziţionale.
Studiul constă în reprezentarea planului pardoselii, divizat pe nivele, culoare, textură şi a planului tavanului cu
reprezentarea iluminării. ( 2 schiţe formatul A3 scara 1:100)
Tema 6. Executarea schiţelor constructive a standurilor.
Studiul constă în rezolvarea constructivă a formelor volumetrice a standurilor pentru expoziţia tematică proiectată.
Tema 7. Executarea schiţelor interiorului proiectat în perspectivă sau axonometrie.
Se execută 2 schiţe în perspectivă sau în axonometrie a interiorului spaţiului expozitionalţ ,construite pe baza
planului proiectat (formatul A3).
Tema 8. Desfăşurata pereţilor a interiorului expoziţiei.
Regurile de notare a desfăşuratei spaţiului expoziţional pe planul pardoselei cu standuri.
Studiul constă în construirea desfăşuratei pereţilor a interiorului proiectat în scara1:50 ori 1:100( 2 foi formatul A3 )
după următoarele etape:
- trasarea pereţilor desfăşuratei pe perimetrul pereţilor al spaţiului expoziţional.
- reprezentarea standurilor alăturate pereţilor
- cotarea desfăşuratei
- rezolvarea coloristică a desfăşuratei.
Tema 9. Rezolvarea coloristică a interiorului expoziţiei.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interioarele de expoziţii.
Tipuri de game coloristice întrebuinţate în interioare expoziţionale.

Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în proiectarea spaţiilor expoziţionale.
Metode de evidnţiere, contopire în contextul mascării sau dezvăluirii formei interiorului prin intermediul culorii.
Corelaţia dintre culoare şi materiale de finisare.
Tipuri de contrast întrebuinţate la formarea spaţiilor expoziţionale.
De executat cele 2 interioare proiectate în două variante de gamă coloristică pe formatul A3.
Tema 10. Reprezentarea proiectului ,,Interiorul expoziţiei” pe 2 planşe 60x50 cm.
Însărcinarea constă în redarea proiectului pe 2 planşe 70x50cm în următorul volum:
- planul constructiv
S 1:100
- planul pardoselii cu mobilă
S 1:50
- planul tavanului
S 1:100; S 1:50
- 2-3perspective sau axonometrii
- desfăşurata pereţilor S 1:50
- un detaliu a interiorului
S 1:25 sau S 1:20
Tema 11. Metode de executare în machet a unui spaţiu expoziţional.
Noţiune de machet monocolor. Metode de executare machetului monocolor al spaţiului expoziţional . Materiale şi
instrumente.
- trasarea suprafeţilor principale a spaţiului expoziţional .
- decuparea suprafeţilor principale a spaţiului expoziţional .
- asamblarea suprafeţilor principale a spaţiului expoziţional .
- trasarea elementelor pardoselii şi standurilor.
- decuparea elementelor pardoselii şi standurilor.
- asamblarea machetului.
Tema 12. Trasarea elementelor a interiorului expozițional.
Specificul de trasare a pereţilor cu goluri pentru uşi şi ferestre. Trasarea glafurilor. Specificul de trasare a pardoselii
îndeplinite în diferite nivele şi materiale de finisare.
Studiul constă în:
- Trasarea desfăşuratei pereţilor portanţi şi despărţitori ( S1:25 ori 1:20 ).
- Trasarea pardoselelor de diferite configuraţii geometrice ( S1:25 ori 1:20 ).
- Trasarea elementelor constructive şi decorative a tavanului. Specificul trasării tavanelor în nivele.
- Trasarea elementelor standurilor pentru spaţiul expoziţional.
Tema 13. Decuparea elementelor interiorului expozițional.
Studiul constă în:
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a pereţilor.
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a tavanului.
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a pardoselelor.
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a standurilor pentru spaţiu expoziţional.
Tema 14. Asamblarea machetului.
Materiale şi instrumente pentru asamblarea machetului unui spaţiu expoziţional.Studiul constă în:
- Asamblarea elementelor drepte a pardoselelor şi pereţilor.
- Asamblarea elementelor curbe a pardoselelor şi pereţilor.
- Asamblarea elementelor a standurilor.
- Asamblarea elementelor machetului pe temelie.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
Bibliografie
Obligatorie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Cassel J., Clother. A., Parham, P., Tot ce trebuie să ştii despre tehnica designului interior, Editura Aquila’93, Oradea
2001.
Dorohoi D., Culoarea, Ed. Stefan Procopiu, Bucuresti, 2001.
Mirza I., Suport de curs la Proiectarea Interiorului, Chișinău 2011.
Muresan P., Culoarea in viata noastra, Editura Ceres, Bucuresti 1988.
Stanescu, M., Cele mai vechi hoteluri din lume, Bucuresti, 2011.
Starmer A., Ghidul culorilor, Editura Litera Internaţional, Bucureşti 2009.
Railean V., Ceban E., Proiectarea ergonomică a mobile, Chișinău 2015.
Opţională:
Miller, Judith., Culorile, de la stilul clasic la cel contemporan, Editura Aquila’93, Oradea 2003.
Muresan P., Culoarea in viata noastra, Editura Ceres, Bucuresti 1988.
Starmer A., Ghidul culorilor, Editura Litera Internaţional, Bucureşti 2009.
Лисициан М., Интерьер общественных и жилых зданий, Москва,1973.
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Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VII

Total ore

60

Total ore
contact direct

30
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individual

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor.Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul cultural prin
posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la începuturi până în prezent. În cadrul cursului Istoria artelor
studenţii vor forma competenţe complexe bazate pe conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi
evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele
materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice tipice genului de activitate
creativă pedagogică şi artistico-plastică. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei
şi teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele
decorative, arhitectura) de la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de
vază şi opera lor; curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în
particular.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări.
Cunoaşterea particularităţilor diferitor stiluri şi aria lor de răspândire.
Competenţe de aplicare:
Identificarea premiselor şi condiţiilor apariţiei stilului clasicist şi recunoaşterea elementelor
specifice în decorul arhitectural.
Determinarea particularităţior stilului classicist şi aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul

cursului în activitatea profesională (design, arhitectură ş. a.).
Competenţe la nivel de integrare:
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic în baza operelor artistice şi monumentelor
arhitecturale din spatiul basarabean.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice trăsăturile de bază ale curentelor artistice vizate;
să cunoască şi să distingă domeniile şi genurile artelor plastice; mijloacele artistice, plastice şi
materiale caracteristice fiecărui curent artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor pe parcursul sec. XIX, în diferite ţări, diferite
stiluri;
să distingă trăsăturile caracteristice curentelor artistice din perioada studiată;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei clasice şi moderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadrul altor discipline de studiu cât şi în
practica pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei universale, mitologiei, filosofiei, artelor plastice,
compoziţiei, cromatologiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii artistice.
Unități de curs
Neoclasicismul sau clasicismul academic în arta franceză de la începutul sec. XIX. Romantismul în arta
europeană. Reflectarea contradicţiilor sociale în arta realistă. Concepţiile realismului critic în arta rusă.
Impresionismul – o nouă tehnică picturală în arta franceză. Particularităţile picturii neoimpresioniste.

Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul

semestrului. Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. III-IV. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. II-IV. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
Opţională:
1. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
2. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.07.O. 089

Număr de
credite ECTS

2

Anul

IV

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artei naţionale
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VII

Total ore

48

Total ore
contact direct

24

Studiu
individual

24

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor naţionale. Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul
cultural prin posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la origini până în prezent. În cadrul cursului
Istoria artelor naţionale studenţii se familiarizează cu valorile poporului românesc, cu izvoarele spirituale,
istoria şi cultura lui. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi teoriei artelor;
istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele decorative,
arhitectura). Cursul presupune o corelaţie cu alte discipline adiacente ce va permite prin comparaţie să se
determine evoluţia stilurilor artistice în arta universală şi cea naţională; căile de influienţă, specificul şi
caracterul artei naţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Identificarea valorilor culturii naţionale, în general şi al artelor plastice, în particular.
Cunoaşterea particularităţilor entice şi condiţiilor de dezvoltare a culturii materiale şi spirituale a
poporului din arealul românesc.
Distingerea particularităţilor stilistice specifice artei din cele trei principate româneşti în perioada
medievală.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice.
Competenţe de aplicare:
Studierea creaţiei artiştilor români din sec. XIX-XX şi aplicarea în activitatea creativă proprie a
trăsăturilor şi limbajului plastic specific artei acestora.
Competenţe la nivel de integrare:

Identificarea traseului de influienţă stilistică a creaţiei artiştilor români din sec. XIX-XX şi
implimentarea acestor cunoştinţe în activitatea profesională (didactică, artistică).
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să definească şi să identifice obiectul de studiu al istoriei artelor naţionale;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor plastice naţionale în diferite perioade istorice;
să distingă particularităţilor stilistice specifice artei din cele trei principate româneşti în perioada
medievală;
să cunoască trăsăturile caracteristice ale decorului ornamental din diferite genuri ale artei;
să posede terminologia specifică;.
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cât şi în practica
pedagogică.
Să promoveze în şcoală, în societate gustul estetic dragostea pentru frumos, respectul pentru arta naţională.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei poporului român, mitologiei, filosofiei, artelor
plastice, compoziţiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii naţionale.
Unități de curs
Arta în epoca medievală. Caracteristica generală. Arta medievală în principatele româneşti din sec. XIV-XV.
Dezvoltarea artelor plastice în principatele româneşti din sec. al XVI-lea. Particularităţile artei româneşti din
sec. XVII-XVIII. Arta românească din sec. al XIX-lea. Tradiţii şi inovaţii în arta plastică din România.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului. Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artei naţionale, vol. IV, Ed. Didactico şi pedagogică, Bucureşti, 2001.
2. Drăguţ V., Florea V., Pictura românească în imagini, Meridiane, Bucureşti, 1976.
3. Drăguţ V., Istoria artei româneşti. Arta modernă şi contemporană, Meridiane, Bucureşti, 1991.
4. Florea V., Pictura modernă şi contemporană, Meridiane, Bucureşti, 1986.
5. Florea V., Istoria artei româneşti, Hiperion, Chişinău, 1991.
Opţională:
1. Florea V., Mica enciclopedie de artă universală, Litera, Chişinău, 2001.

2. Pavel A., Pictura românească interbelică, Meridiane, Bucureşti, 1996.
3. Prut C., Dicţionar de artă modernă, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982.
4. Velescu C.-R., Brâncuşi iniţiatul, Bucureşti, Editis, 1993.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul
cursului

S.07. O. 190

Număr de
credite ECTS

Anul

3

IV

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
I licența
DESEN
Studiul Artelor,Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar
anasimac777@gmail.com

Semestrul

VII

Total ore

180

Total ore
contact direct
72

Studiu
individual
72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Studierea proporţiilor, analiza constructivă a formelor.
Aplicarea metodelor de redare a valenţei expresive cu ajutorul limbajului plastic specific desenului,
modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei şi tonului.
Cultivarea viziunii originale în folosirea elemente de limbaj artistic-plastic şi mijloacelor de expresie
tradiţionale şi moderne.
Studierea principiile aplicării perspectivei liniare şi spaţiale în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor şi tehnologiilor de lucru în diverse materiale plastice.
Finalităţi de studii
să analizeze şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
să descrie şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,
cretă, pastel etc);

să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând
legităţile perspectivei liniare şi spaţiale;
să argumenteze importanţa mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere şi să distingă etapele de reprezentare a unui studiu din natură;
să cunoască legităţile de reprezentare a formelor pe suprafaţă;
să deosebească particularităţile unui crochiu, schiţă, desen de lungă durată.
să realizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în desen;
să aplice legile perspectivei liniare şi spaţiale, metode de redare a clarobscurului;
să utilizeze diferite metode de reprezentare a formei;
să utilizeze diverse principii de organizare a spaţiului plastic;
să aplice procedee de generalizare în realizarea imaginii plastice;
să exprime creativ imaginea naturii, să transforme structuri din natură în structuri plastice cu noi valenţe
expresive;
să poată construi un spaţiu prin valoare;

să elaboreze noi idei, soIuţii în tratarea spaţiului plastic;
să creeze opere de artă originale;
să autoevalueze obiectiv cunoştinţele, aptitudinile şi priceperile la desen artistic;
să stabilească roul desenului în dezvoltarea imaginaţiei, memoriei vizuale, gândirii creative;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea artistul plastic şi a profesorului de artă plastică;

să exprime în desen sentimente, emoţii, atitudini.
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor formale; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a elementelor
structurale;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale textile.

Unităţi de curs
Prelegeri. Sarcinile artistico-plastice în desenul de nud.
Studiu prctic. Nud feminin.
Studiu practice. Nud în racursiu.
Studiu practice. Figură-nud într-o interpretare de autor)
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu
lucrări practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în
etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice,
individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă
implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă
(60% din nota finală).

Bibliografie
Obligatorie:
30. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
31. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
32. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
33. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
34. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
35. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
7.Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
e-mail

DI, AP

I Licență
Grafica asistată de calculator
Arte plastice si Design/Studiul artelor, Grafica și Metodologia instruirii

V.Tabac, lector

Codul
cursului

Număr de
credite
ECTS

Anul Semestrul

S.07. O. 190

2

IV

VII

Total ore

48

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

24

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Grafica asistată de calculator include studierea principiilor generale de modelare
tridimensională şi oportunităţilor de aplicare practică la reprezentările grafice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Modelarea obiectelor tridimensionale;
Cunoașterea specificului modelării 3D și a instrumentelor de selectare, transformare și modificare;
Cunoașterea instrumentelor dedicate reprezentării suprafețelor;
Cunoașterea specificului instrumental de creare și atribuire a imaginilor și texturilor;
Aprofundarea cunoștințelor despre instrumentele și opțiunile disponibile;
Utilizarea aplicaţiei digitale și obținerea imaginilor grafice;
Cunoașterea și aplicarea tehnologiilor moderne;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să îmbine metodele artistice cu cele tehnice;
să realizeze diverse tehnici de lucru;
să aplice cunoştinţele la reprezentarea formelor;
să deosebească soluţiile de integrare;
să elaboreze idei noi de executare a proiectelor;

să aplice principii de stilizare în lucrările practice;
Precondiții
utilizezarea sistemul operaţional și modalităţilor de operare cu calculatorul:
utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării datelor cu ajutorul calculatorului;
acces la calculator pentru orele individuale de lucru;
cunoștințele acumulate pe parcursul semestrelor precedente.
Unități de curs
Culori şi texturi
Modificarea obiectelor
Redactarea modificărilor
Modalităţi de editare
Modelarea obiectelor
Lumini şi Render
Metode și tehnici de predare și învăţare
metode de comunicare orală: conversația, explicația
metode de acțiune: exercițiul, demonstrația, descoperirea dirijată, problematizarea
conversația și comunicarea
exerciții de consolidare
Strategii de evaluare
Se efectuează evaluări în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări
practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice, individuale,
elaborarea portofoliului şi nota de la examen. Evaluarea finală la grafica asistata de computer permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competenţelor profesionale. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen
(40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. „Blender 2.41 Quick Start”, The Blender Team, PDF.

2.

„Tutorial Guide PDF series”, NaN Technologies BV, PDF, 2002.

3.

„Basic 3D Modeling and Animation with Blender”, SURTERATEC, PDF, 2006.

4.

„Manual/Introduction-BlenderWiki ”, online enciclopedie www.wiki.blender.org.
Opţională:
1.

«Welcome to Autodesk 3ds Max 8 Tutorials» Suport electronic, Autodesk, 2006.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.O.191

Număr de
credite ECTS

3

Anul

IV

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VII

Total ore

90

Total ore
contact direct

45

Studiu
individual

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții

Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de
valorile artei universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în

desen, să cunoască anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu
celelalte discipline fundamentale şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi
înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative şi simbolice ale culorii în pictură.

Unități de curs
Nudul în pictura clasică şi modernă.
Studiul materiei picturale.
Nud pe fundal multicolor.
Nud pe fundal închis.
Natură statică formată din obiecte de uz casnic şi draperii cu mai multe centre de interes.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.O.191

Număr de
credite ECTS

1

Anul

IV

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compoziţia
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VII

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;

Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Compoziţie de sinteză a figurativului şi abstractului. Integritatea compoziţiei. Elemente de limbaj plastic.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
2. Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
3. Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
4. Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
5. Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
6. Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
7. Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
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IV

Educația tehnologica
Licență
Bazele Artei Decorative
Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Semestrul

VII

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a

elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice
Unități de curs
1. Prelegeri.
8. Compoziţia decorativ-monumentală şi mijloacele de realizare.
2. Studiu practic.
1. Tehnologii practice în executarea unei părți din volumul complexului
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53
– 57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994. …
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IV

Arta plastica
I
Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Mirza Iulia, Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
Semestrul

VII

Total ore

180

Total ore
contact direct
90

Studiu
individual
90

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior” , care se ocupă cu însuşirea
metodelor şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente
prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul
tehnic și artistic interiorului unui spațiu și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;
Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;

Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;
Să determine dimensiunile spaţului şi funcţia lui;
Să determine relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe;
Să realizeze imagini vizuale în concordanţă cu imaginile reale;
Să evaluieze obiectiv cunoştinţele, deprinderile şi priceperile în domeniul profesional.
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Introducere, elemente principale a ambianţei exterioare.
Noţiune despre planul general a terenului . Reprezentarea clădirii pe plan general.
Elemente de bază a planului general (înverzirea, căi pietonale ş. a )
Metode de reprezentare grafică a planului general.
Se execută un exerciţiu de studiu „Planul general al unei case de locuit cu suprafaţa totală de 600 m2.” S 1:200 ,
formatul A3.
Tema 2. Studierea temei de proiect ,,casa de locuit cu amenajarea teritoriului”.
Specificul amenajării interioarelor casei de locuit în două nivele. Normative de proiectare al casei în două nivele.
Amenajarea casei pe teren.
Clasificarea zonelor a terenului casei.
Tema 3. Executarea schiţelor a planului constructiv al casei cu rezolvarea funcţională.
Metode de reprezentare a unui plan constructiv al casei în două nivele.
Cotarea planului constructiv al casei în două nivele.
Semne conventionale pe plan a peretilor portanţi şi despărţitori, blocurilor de fereastră şi uşi, coloanelor şi altor
elemente de construcţii al casei în două nivele.
Secificul amplasării zonelor funcţionale în casă cu două nivele.
Studiul constă în elaborarea schiţelor planui constructiv al casei, pe fiecare nivel aparte, cu reprezentarea zonelor
funcţionale.( 3 schiţe formatul A3 în S 1:50 după planul de bază).
Tema 4. Executarea schiţei a planului cu mobila şi pardoseli a casei.
Clasificarea pardoselelor după materiale de finisare pentru spaţiul al casei în două nivelede .
Metode de reprezentarea grafică a pardoselii în dependenţă de materialul întrebuinţat ori configuraţia nivelelor a
podelii în spaţiu de locuit în două nivele.
Normative de proiectare a mobilei şi instalaţiilor sanitare pentru interioare al casei în două nivele.
Amplasarea confortabilă a mobilei în spaţiul casei cu două nivele.
Reprezentarea grafică a configuraţiei mobilei pe plan.
Se execută un exerciţiu de studiu cu elaborarea planului pardoselei cu mobilă în scara1:50 ( 2-3 schiţe ) formatul
A3.
Tema 5. Schiţarea planului a tavanelor camerelor.
Metode de reprezentare a planului tavanului penru spaţiul al casei în două nivelede.
Cotarea planului tavanului şi a surselor de iluminare al casei în două nivelede.
Clasificarea materialelor de finisare penru tavane al casei în două nivelede.
Se execută un studiu practic de reprezentare în 2 variante a planului tavanelor nivelelor 1-2( pe formatul A3 în S
1:50 după planul de bază).
Tema 6. Rezolvarea planului general al casei cu amenajarea teritoriului.
Metode de reprezentare grafică elementelor de bază a planului general (înverzirea, căi pietonale ş. a )
Studiul constă în executarea a 3 schiţe planului general (S 1:200 pe formatul A3) cu divizarea în culoare a zonelor
principale şi reprezentarea grafică a elementelor principale a lui (căi pietonale , înverzire …).
Tema 7. Schiţarea elementelor decorative din interiorul casei.
Clasificarea scărilor.Elemente principale al unei scări.
Studiul constă în executarea schiţelor a elementelor decorative al casei în două nivele (pereţi dispărţitori , coloane,

scări, balustrade , ş.a.) 3-5 schiţe formatul A3.
Tema 8. Executarea schiţei interioarelor în perspectivă sau axonometrie.
Tipurile de perspective folosite la proiectarea obiectelor de mobilier şi interior pentru casă în două nivele. Metode de
construire a perspectivei frontale şi de colţ.
Clasificarea proiecţiilor axonometrice şi solicitarea lor în executarea unui interior sau unui fragment al interiorului
pentru casă în două nivele..
Se execută 6 schiţe în perspectivă sau 6 schiţe în axonometrie a interiorului spaţiului locativ, construite pe baza
planului proiectat (formatul A3)
- camera de zi sau dormitorul (părinţilor,copiilor,pentru oaspeţi)
- bucătăria sau sufrageria
- camera de baie sau antreu
- cabinet de lucru sau atelier de creaţie
- bazin sau biliard.
Tema 9. Rezolvarea coloristică a interioarelor casei.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interioarele casei de locuit în două nivele.Aspectul funcţional şi cel
artistic al culorii. Tipuri de game coloristice întrebuinţate în interioare casei de locuit în două nivele.
Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în proiectarea interioarelor casei de locuit în două nivele
Manifestări de contrast. Tipuri de contrast în interioarele casei de locuit cu două nivele.
De executat cele 6 interioare proiectate în două variante de gamă coloristică pe formatul A3.
Tema 10. Desfăşurata pereţilor a camerelor casei.
Regurile de notare a desfăşuratei interioarelor casei de locuit în două nivele pe planul pardoselei cu mobilă.
Studiul constă în construirea desfăşuratei pereţilor a interiorului proiectat în scara1:50 ori 1:100( 2 foi formatul A3
) după următoarele etape:
- trasarea pereţilor desfăşuratei pe perimetrul pereţilor casei
- reprezentarea mobilei alăturate pereţilor desfăşuratei
- cotarea desfăşuratei a casei de locuit în două nivele
- rezolvarea coloristică a desfăşuratei.
Tema 11. Reprezentarea proiectului ,,Casa de locuit cu amenajarea teritoriului” pe 3 planşe 50x70cm.
Însărcinarea constă în redarea proiectului pe3planşe 70x50cm în următorul volum:
-planul general
S 1:100; S 1:200
-planul constructiv a primului etaj
S 1:100
-planul pardoselii cu mobilă I etaj
S 1:50
-planul constructiv II etaj
S 1:100
-planul pardoselii cu mobilă II etaj
S 1:50
-desfăşurata cu mobilă I etaj
S 1:50
-desfăşurata cu mobilă II etaj
S 1:50
-4 perspective a interioarelor casei
-2 detalii constructive sau decorative
Tema 12. Metode de executare machetului interiorului casei în două nivele.
Materiale şi instrumente. . Metode de executare machetului în nivele.
Tema 13. Trasarea și decuparea elementelor casei în două nivele.
Studiul constă in: Executarea machetelor fiecărui nivel aparte în scara 1:50.
- Trasarea elementelor a pereţilor şi tavanului (nivelul I)
- Decuparea elementelor pereţilor şi tavanului (nivelul I)
- Trasarea elementelor a pereţilor şi tavanului (nivelul II)
- Decuparea elementelor pereţilor şi tavanului (nivelul II)
- Trasarea elementelor pardoselii (nivelul I)
- Decuparea elementelor pardoselii (nivelul I)
- Trasarea elementelor pardoselii (nivelul II)
- Decuparea elementelor pardoselii (nivelul II).
Tema 14. Asamblarea machetului casei în două nivele.

Studiul constă in:
- Asamblarea elementelor a pereţilor şi tavanului (nivelul I)
- Asamblarea elementelor a pereţilor şi tavanului (nivelul II)
- Asamblarea elementelor pardoselii (nivelul I)
- Asamblarea elementelor pardoselii (nivelul II)
- Asamblarea elementelor amenajării teritoriului
- Asamblarea casei pe temelie.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Cassell J, Paham P, Clother A., „Tehnica designului interior“, Oradea, 2003.
2.
EichorT., ” Idei creative pentru locuință”. Oradea, 1991.
3.
Jurov C., ” Camere pentru copii și tineret”. București, 2005.
4.
Ţîbrea A, Mîndrilă A,Socol C., „Studiul materialelor de construcţii”. Editura economică, Bucureşti, 2000.
5.
Țăranu G., Stiluri de mobilă și tehnica executării decorașiununelor. București, 1995.
6.
Mirza I., Suport de curs la Proiectarea interiorului, Chişinău, 2011
7.
Бравчук Г.,” Кухни, ванные, кладовые.” Ростов, 2004.
8.
Будасов Б., ”Строительное черчение, ” Стройиздат, Москва,1990.
9.
Васечкина Д.,” Дизайн интерьера и квартиры.” Москва, 2005.
10.
Грожан Д.,” Справочник начинающего дизайнера.” Ростов, 2004.
11.
Железнев В.,” Современные кухни-гостиные.” Ростов, 2004.
12.
Раннев В.,” Интерьер.” Москва, «Высшая школа », 1987 .
13.
Степанов Н.,” Цвет в интерьере.” Киев, 1985.
Opţională:
14.
Curinschi V.,” Întroducere în arhitectura contemporană.” Bucureşti, 1991.
15.
Miller J.,” Culoride la stil clasic la cel contemporan.” Oradea, 2003.
16.
Roşoga C., ”Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisare.” Editura Tehnică, Bucureşti.1991.
17. Tibrea A.,” Studiul materialelor şi construcţiilor.” Editura Economică, Bucureşti,2000.
18. Кильпе Т.,” Основы архитектуры.” Высшая школа, Москва, 1989.
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Ciclul I
Practica pedagogică

Arte Plastica și Design/Studiul Artelor, Grafică și
Metodologia instruirii
Ana Gobjila, lector superior
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Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
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credite ECTS
8

Anul

ana.gobjila7@gmail.com
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4

Total
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VII

240

Total ore
Contact direct
120

Studiu
individual
120

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Practica pedagogică II constituie o parte componentă a procesului instructiv-educativ, care asigură
corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre şi activitatea lor practică la instituţiile
preuniversitare, fiind totodată şi veriga principală de finisare a pregătirii profesionale a pedagogului.
Obiectivul principal al practicii pedagogice este pregătirea studentului pentru îndeplinirea funcției
de profesor de educația plastică și educație tehnologică, metodist, învățător, educator.
Practica pedagogică se efectuează în instituţiile preuniversitare de aplicaţie indicate într-un ordin
special de către Direcţia Generală a Învăţământului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

-

dezvoltarea abilităţilor cognitive necesare pentru procesarea informaţiilor;
transferarea şi aplicarea cunoştinţelor în practică;
dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru cercetare şi experimentare;
formularea reflecţiilor şi utilizarea lor în instruirea;
formarea unei viziuni de ansamblu asupra procesului instructiv-educativ, în general, a instruirii
şi educaţiei artistico-plastice, în special;nstructivistă;
aplicarea diverselor metode de interpretare a imaginii artistico-plastice;
utilizarea limbajului plastic ca instrument de comunicare orală şi scrisă;
învăţarea elaborării materialelor metodico-didactice în domeniul instruirii şi educaţiei artisticoplastice.
Formarea abilităţii de a utiliza manualul, materialul bibliografic, didactic, mijloacele tehnice
informaţionale,
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

să se adapteze la variate stiluri educaţionale;
- să comunice eficient atât cu grupul, cât şi cu elevii, separat;
- să cunoască şi să utilizeze metodica predării temelor concrete ale cursurile de arta plastică și
educație tehnologică;
- să aplice metodele de instruire în cursul şcolar de educație tehnologică și arta plastică;
- să cunoască criteriile de estimaţie, modalităţile de intervenţie psihopedagogică.
- să fie practicieni reflexivi;
- să utilizeze tehnologiile moderne în predarea-învăţarea educaţiei tehnologice;
- să exploreze diverse strategii educativ-didactice în procesul predării-învăţării conţinuturilor
curriculare în domeniul educaţiei tehnologice;
- să deţină un standard de competenţe ce le permite accesul la ciclul II.
Precondiții

Cunoştinţe de bază despre materialele cursului preuniversitar de educație tehnologică;
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale ale metodicii şi didactica predării educației
tehnologice, cunoaşterea psihologiei vârstelor.
Unități de curs

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectarea, predarea și evaluarea a cel puţin 2 lecţii la disciplina arta plastică și 1 lecție la
educație tehnologică;
Analiza rezultatelor obținute- comentarii personale.
Acumularea unui dosar/portofoliu de bune practici.
Susţinerea raportului la şedinţa consiliului.
Prezentarea raportului la conferinţa de totalizare.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Evaluare sumativă.

Strategii de evaluare

La aprecierea studentului-practicant se va ţine cont de nota metodistului şi de nota lucrătorului
instituţiei de aplicaţie.
Practica pedagogică II se notează cu note de la 10 – 1, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci).
Studentul care nu obţine media minimă 5 (cinci) la practica pedagogică, va reface lecţiile de probă şi

lecţia finală în semestrul următor celui în care s-a efectuat practica pedagogică. Evaluarea se bazează pe:
Media notelor obţinute la lecţia de probă; Nota lecţiei finale; Elaborarea caietului de practică pedagogic şi
a materialelor didactice. Nota finală se constituie din următoarele componente:
20% - Caietului de practică pedagogică compus din planificări, fişe de analiză, planuri de lecţie,
evaluare.
40% - Media notelor obţinute la lecţiiile de probă.
40% - Materialele didactice şi analitice.
Aprecierea presentării publice a rezultatelor la consiliul pedagogic al instituției.
Aprecierea de către conducătorii metodiști ai practicii, a documentelor și prezentării raportului de
conferinșă de totalitare.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Obligatorie: Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea practicii pedagogice,
UPS “I.Creangă”, Chişinău, 2015.
2. Trofailă L. Practica pedagogică / Ghid metodic pentru profesori şi studenţi, UPS
“I.Creangă”, Chişinău, 2003.
Opţională:

1. Ghidul studentului. Facultatea de informatică şi tehnologii informaţionale,
Universitatea pedagogică de stat „Ion Creangă”, Specialităţi şi specializări: Informatică
şi Limba Engleză, Informatică şi Matematică, Matematică şi Informatică, Informatică,
Coord. Cuşca V., Editura UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2006.
2. Hubenco T., Prisacaru L., Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat pentru învățămîntul primar și gimnazial. Ed.Liceym, 2011.
3. Hubenco T. Arta plastică în clasele primare.Ghid metodologic. Chişinău, Ed. Prut
Internaţional, 2000.
4. Hubenco T., Metode de evaluare la Educația plastică. Ghid metodologic. Editura
Epigraf, Chișinău, 2013…
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
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Codul
cursului
F.08.O. 198

Număr de
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Anul

IV

AP
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

VIII

Total ore

72

Total ore
contact direct

36

Studiu
individual

36

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor.Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul cultural prin
posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la origini până în prezent. În cadrul cursului Istoria artelor
studenţii vor forma competenţe complexe bazate pe conexiunea între cunoştinţele teoretice referitoare la apariţia şi
evoluţia artelor plastice, dezvoltarea artelor în diferite perioade istorice, limbajul artistico-plastic, mijloacele
materiale, plastice şi artistice de exprimare în artele plastice şi abilităţile praxiologice tipice genului de activitate
creativă pedagogică şi artistico-plastică. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei
şi teoriei artelor; istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele
decorative, arhitectura) de la origini pînă în prezent; evoluţia stilurilor artistice în arta universală; reprezentanţii de
vază şi opera lor; curente şi sinteze în arta modernă, specificul limbajului plastic clasic şi modern.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Familiarizarea studenţilor cu tezaurul culturii universale în general şi al artelor plastice în
particular.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade istorice, diferite ţări.
Cunoaşterea particularităţilor diferitor stiluri şi curente artistice şi aria lor de răspândire.
Competenţe de aplicare:
Determinarea particularităţilor stilistice ale curentelor artistice moderne studiate şi aplicarea
cunoştinţelor în activitatea artistică profesională.
Recunoaşterea principiilor artistice ale curentelor moderne în creaţia artiştilor români-basarabeni.
Perceperea şi aplcarea informaţiei studiate în mediul ambiental (decoraţie arhitecturală, design

interior, mobilier, piese de îngrădire ş. a.).
Competenţe la nivel de integrare:
Promovarea dragostei, respectului pentru valorile artei universale şi naţionale.
Educarea, dezvoltarea gustului artistic şi estetic.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative faţă de activitatea pedagogică şi artistică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:

să definească şi să identifice trăsăturile de bază ale curentelor artistice vizate;
să cunoască şi să distingă mijloacele artistice, plastice şi materiale, caracteristice fiecărui curent
artistic;
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor în diferite perioade istorice (sf. sec. XIX-sec.
XX), diferite ţări, diferite curente artistice;
să distingă trăsăturile caracteristice curentelor artistice din perioada studiată;
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei moderne şi postmoderne.
să aprecieze adecvat valorile artelor plastice;
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadru altor discipline de studiu cât şi în
practica pedagogică.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei universale, mitologiei, filosofiei, artelor
plastice, compoziţiei, cromatologiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii
artistice.
Unități de curs
Postimpresionismul în arta franceză. Grupul „Nabis” şi concepţiile artistice ale lui Gauguin. Idealuri
literare în pictura simbolistă. Specificul „Stilului 1900” în arta europeană. Curente şi mişcări în arta europeană
din sec. XX. Fovismul, Cubismul, Expresionismul, Dada, Suprarealism, Arta abstractă ş. a. Tendinţele artei
moderne din a II-a jumătate a secolului XX.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului. Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).

Bibliografie
Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artelor plastice, vol. IV-V. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997-2002.
2. Florea V., Szekely G., Mica enciclopedie de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Oprescu G., Manual de istoria artei, vol. I-V. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985-1986.
4. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. I. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1967.
5. Vătăşeanu V., Istoria artei, vol. II. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1976.
6. Герман М., Модернизм, Изд. Азбука-Классика, Санкт-Петербург, 2003.
7. Вансалов В., Модернизм. Анализ и критика основных направлений, Искусство, Москва 1980.

Opţională:
13. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.

14. Larousse, Curente în pictură, Ed.Aquila, Oradea, 1993.
15. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.
16. Wittner E., Un secol de artă modernă, Ed. Forum, Bucureşti, 2003.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.08.O. 198

AP
I, licenţă
Istoria artei naţionale
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com

Număr de
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Anu
l

Semestrul

Total ore

2

IV

VIII

36

Total ore
contact direct
Studiu individual

18

18

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe gnoseologice, ce
cuprind acumularea cunoştinţelor referitoare la fundamentele ştiinţifice ale istoriei artelor, formarea bazei
conceptuale a disciplinei Istoria artelor naţionale. Cursul dat permite tinerei generaţii să-şi lărgească orizontul
cultural prin posibilitatea urmăririi traseului artistic universal de la origini până în prezent. În cadrul cursului
Istoria artelor naţionale studenţii se familiarizează cu valorile poporului românesc, cu izvoarele spirituale,
istoria şi cultura lui. Cursul dat include o iniţiere amplă în: fundamentele ştiinţifice ale istoriei şi teoriei artelor;
istoria şi specificul domeniilor tradiţionale ale artelor plastice (grafica, pictura, sculptura, artele decorative,
arhitectura). Cursul presupune o corelaţie cu alte discipline adiacente ce va permite prin comparaţie să se
determine evoluţia stilurilor artistice în arta universală şi cea naţională; căile de influienţă, specificul şi
caracterul artei naţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive:
Identificarea valorilor culturii naţionale, în general şi al artelor plastice, în particular.
Cunoaşterea particularităţilor şi condiţiilor de dezvoltare a artei şi culturii din spaţiul romanbasarabean.
Cunoaşterea specificului evoluţiei artelor în diferite perioade pe parcursul sec. XX.
Distingerea particularităţilor stilistice specifice artei din Basarabia.
Determinarea confluenţelor stilistice în creaţia artiştilor din Republica Moldova.
Competenţe de aplicare:
Studierea creaţiei artiştilor români-basarabeni din I jum. a sec. XX şi implementarea
modalităţilor de expresie plastică specifice în lucrările practice proprii..
Identificarea traseului de influienţă stilistică a creaţiei artiştilor români-basarabeni din a II jum. a
sec. XX.
Dezvoltarea gândirii şi atitudinii creative proprii şi aplicarea cunoştinţelor obţinute în cadrul

cursului în activitatea pedagogică şi artistică.
Competenţe la nivel de integrare:
Aplicarea varietăţii plastice din arta sec. XX-XXI în propriile lucrări şi în procesul didactic.
Sinteza elementelor de folclor plastic în lucrări de creaţie.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

La finele cursului respectiv studenţii vor fi apţi:
să perceapă şi să distingă specificul evoluţiei artelor plastice naţionale în diferite perioade istorice,
diferite stiluri;
să distingă trăsăturile caracteristice stilurilor artistice din perioada analizată;
să cunoască nume notorii din cultura şi arta naţională.
să înţeleagă şi să perceapă mesajul artistic şi ideatic ale operelor de artă;
să identifice ceea ce este tradiţional, de valoare, autentic în artă şi ceea ce este fals, pseudotradiţional, kitsch;
să posede terminologia specifică;
să înţeleagă şi să aplice în creaţia proprie legităţile de bază ale artei plastice naţionale clasice
,moderne şi contemporane.
să aplice cunoştinţele teoretice şi aptitudinile practice în cadrul altor discipline de studio, cât şi în
activitatea de creaţie şi pedagogică.
să promoveze în şcoală, în societate gustul estetic dragostea pentru frumos, respectul pentru arta şi
valorile naţionale.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe în domeniul istoriei poporului român, mitologiei, filosofiei, artelor
plastice, compoziţiei, să manifeste interes, respect şi receptivitate faţă de valorile culturii naţionale.
Unități de curs
Arta plastică din Basarabia de la sf. sec. XIX - înc. sec. XX. Arta plastică din Republica Moldova din primul
deceniu postbelic. Tradiţii şi inovaţii în pictura moldovenească din anii 1960. Particularităţile artei plastice din
Republica Moldova în anii 1970-2000.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire);
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia);
Metodele practice (lucrul în grup şi individual - eseuri, analiza critică a unei opera de artă ş. a.);
Metode de tip evaluative (feedback);
Tehnici multimedia (prezentări în Power Point, video ş. a.).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: testelor, seminarelor (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului. Evaluarea finală este exprimată prin examen la finele fiecărui semestru (40% din nota finală).
Bibliografie

Obligatorie:
1. Botez-Crainic A., Istoria artei naţionale, vol. IV, Ed. Didactico şi pedagogică, Bucureşti, 2001.
2. Barbas E., Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova, Ştiinţa, Chişinău, 2002
3. Drăguţ V., Florea V., Pictura românească în imagini, Meridiane, Bucureşti, 1976.
4. Drăguţ V., Istoria artei româneşti. Arta modernă şi contemporană, Meridiane, Bucureşti, 1991.
5. Florea V., Pictura modernă şi contemporană, Meridiane, Bucureşti, 1986.
6. Florea V., Istoria artei româneşti, Hiperion, Chişinău, 1991.
7. Stăvilă T., Arta plastică modernă din Basarabia, Ştiinţa, Chişinău, 2000
Opţională:
8. Florea V., Mica enciclopedie de artă universală, Litera, Chişinău, 2001.
9. Prut C., Dicţionar de artă modernă, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.08.O.200

Număr de
credite ECTS

3

Anul

IV

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Pictură
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VIII

Total ore

90

Total ore
contact direct

45

Studiu
individual

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pictură urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice ş
aptitudini practice în domeniul picturii şi compoziţiei. El are drept scop însuşirea diverselor modalităţi de
reprezentare plastică, în special prin intermediul culorii, a unor forme aplicate pe un suport bidimensional (hârtie,
carton, pânză, lemn, sticlă etc.) în tehnici diferite (ulei, acuarelă, guaşă, temperă, pastel, acrilic etc.). Cursul dat
include o iniţiere amplă în pictură (clasificarea picturii, materiale şi tehnici, genuri şi realizare), studiul mijloacelor
plastice în raport cu legităţile plastice (raport proporţional, contrast, limbaj stilistic, structură), studierea tehnicii şi
tehnologiei picturii şi tratarea creativă a spaţiului plastic de către studenţi.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu tehnica şi tehnologia picturii de şevalet;
Studierea modalităţilor de modelare a imaginii prin ton şi culoare;
Însuşirea limbajului plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să cunoască diverse tehnici de reprezentare a imaginii în pictură;
Să cunoască tehnologia clasică şi modernă utilizată în pictură;
Să cunoască legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
Să utilizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în pictură;
Să aplice limbajul decorativităţii şi picturalităţii în pictură;
Să realizeze principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
Să elaboreze noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia cu celelalte discipline fundamentale

şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în pictură.

Unități de curs
Studiul culorilor ca mijloc de expresie.
Nud aşezat în interior contra lumină.
Nud în mişcare complicată în natură statică.
Portret compoziţional.
Metode și tehnici de predare și învăţare

Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin
descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice şi aplicative)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele
fiecărui semestru (40% din nota finală). Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între
profesorii care activează la catedră.
Bibliografie
Obligatorie:

1. Havel M. Tehnica tabloului. Bucureşti: Meridiane, 1980
2. Săndulescu-Verna C. Materiale şi tehnica picturii. Timişoara: Marineasa, 2000
3. Беда Г. В. Живопись. M., 1986
4. Волков Н. Цвет в живописи. M., 1965
5. Кирхер Ю. М. Рисунок в живописи. M.: Высшая школа, 1992
Opţională:
1. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
2. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, 1952

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
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Cadre didactice implicate
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Codul
cursului
S.08.O.200

Număr de
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1
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IV

AP, AD, P, Gr, ET, DI
I- Licenţă
Compoziţia
Arte Plastice şi Design/ Pictură
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian, E. Samburic, T. Macari, I.
Morărescu,
I. Croitoru, P.Severin
E.Brigalda, L. Mokan-Vozian
fapdcreanga@gmail.com
Semestrul

VIII

Total ore

30

Total ore
contact direct

15

Studiu
individual

15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Compoziție urmăreşte achiziţionarea de către studenţi a unui ansamblu de competenţe teoretice şi
aptitudini practice în domeniul compoziţiei. Crearea unor compoziţii originale ca structură şi interpretare necesită
utilizarea cunoştinţelor teoretice şi folosirea conştientă şi raţională a legităţilor, mijloacelor şi principiilor
compoziţionale. Cursul are drept scop dezvoltarea capacităţilor creative, a imaginaţiei.
Pe parcursul studiilor se vor executa lucrări practice: naturi statice, peisaje, portrete şi compoziţii figurative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Obiectivele principale ale cursului sunt următoarele:
Utilizarea diverselor structuri compoziţionale;
Studierea interdependenţei dintre structura compoziţiei şi subiectul ei;
Demonstrarea creativităţii în realizarea compoziţiilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenţii vor fi în stare:
Să observe particularităţile structurii compoziţionale;
Să distingă mesajul artistic al compoziţiei plastice;
Să observe corelaţia între echilibru şi integrare;
Să aplice diverse structuri compoziţionale;
Să aplice principiile armoniei cromatice în compoziţii ;
Să realizeze mesajul compoziţional cu ajutorul mijloacelor de expresie proprii picturii;
Să realizeze compoziţii plastice figurative şi abstracte;
Să aplice legea proporţiilor şi modulului în organizarea compoziţiei;
Să cerceteze flexibilitatea elementelor compoziţiei şi tratarea subiectului în diverse contexte;
Să realizeze plastic reacţia spaţiu – formă - culoare;
Să aplice principiul unităţii şi varietăţii în compoziţie;

Să pună şi să rezolve probleme conceptuale în elaborarea compoziţiilor;
Să elaboreze noi tehnici şi tehnologii moderne în elaborarea compoziţiilor;
Precondiții
Studenţii trebuie să manifeste aptitudini în domeniul artelor plastice, să manifeste interes faţă de valorile artei
universale şi naţionale, să cunoască legităţile şi metodele de reprezentare a proporţiilor în desen, să cunoască
anatomia plastică, bazele compoziţiei şi cromatologia. Cursul va viza corelaţia în celelalte discipline fundamentale
şi adiacente în scopul extinderii artei de investigaţie la descifrarea şi înţelegerea funcţiilor expresive, comunicative
şi simbolice ale culorii în arta picturii.
Unități de curs
Compoziţie abstractă. Organizarea formală şi tehnica execuţiei. Abstracţia lirică, geometrică.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia, modelarea)
Metodele practice (exersarea, experimental, lucrul în grup şi individual, lucrările practice)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi
măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, auto instruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul
semestrului.
Evaluarea finală este exprimată prin prezentarea portofoliului cu lucrări şi examen la finele fiecărui
semestru (40% din nota finală).

Analiza critică individuală şi în grup a lucrărilor. Consulting între profesorii care activează la
catedră.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Argintescu-Amsa N. Expresivitate, valoare şi mesaj plastic. Bucureşti: Meridiane, 1973
2. Elsen A. E. Temele artei, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986
3. Bernard E. Arta modernă. Bucureşti: Meridiane, 2000
4. Burke E. Despre sublim şi frumos. Bucureşti: Meridiane, 1981
5. Барышников А. Основы композиции. M., 1978
Opţională:
6. Knobler N. Dialogul vizual, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1983
7. Liitezeler H. Drumuri spre artă, vol. I-II. Bucureşti: Meridiane, 1986

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
I licenta
DESEN
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii
Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
Constantin Bălan, conferenţiar universitar
Ana Gobjilă, lector superior
Botnari Dumitru, doctor in pedagogie, conferentiar universitar

Rusu Valentin, lector
e-mail

Codul
cursului
S.08.O.199

Număr de
credite ECTS
2

Anul

IV

anasimac777@gmail.com

Semestrul

VIII

Total ore

72

Total ore
contact direct
36

Studiu
individual
36

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Desen include studierea bazelor fundamentale de reprezentare a formelor în spaţiu, însuşirea
vocabularului vizual-plastic tradiţional şi modern, explorarea acestora într-un mod personal şi expresiv .
Acest curs prevede cunoaşterea legităţilor şi metodelor de reprezentare in desen a proporţiilor, a
raporturilor formale şi tonale, a raporturilor de clarobscur.
Disciplina vizează studiul principiilor de transpunere a spaţiului natural în cadrul plastic, cultivând şi
dezvoltând imaginaţia şi sensibilitatea plastică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoasterea diferitor tehnici de reprezentare a imaginii în desen;
Argumentarea importanţei mijloacelor plastice de expresie în desen;
Utilizarea diverselor principii de organizare a spaţiului plastic;
Studierea proporţiilor, analiza constructivă a formelor.
Modelarea formei prin intermediului liniei, clarobscurului, tentei şi tonului.
Folosirea elemente de limbaj artistic-plastic şi mijloacelor de expresie tradiţionale şi moderne.
Studierea principiile aplicării perspectivei liniare şi spaţiale în procesul de studiu al desenului.
Studierea tehnicilor şi tehnologiilor de lucru în diverse materiale plastice.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
să analizeze şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,să posede
vocabularul vizual-plastic fundamental;
să cunoască diferite tehnici de reprezentare a imaginii în desen;

să descrie şi să distingă proprietăţile materialelor grafice (creion, sanghină, cărbune, sos,
cretă, pastel etc);
să cunoască metode de redare a clarobscurului în desen, metode de reprezentare utilizând
legităţile perspectivei liniare şi spaţiale;
să argumenteze importanţa mijloacelor plastice de expresie în desen;
să enumere şi să distingă etapele de reprezentare a unui studiu din natură;
să cunoască legităţile de reprezentare a formelor pe suprafaţă;
să deosebească particularităţile unui crochiu, schiţă, desen de lungă durată.
să realizeze diverse materiale şi tehnici de lucru în desen;
să aplice legile perspectivei liniare şi spaţiale, metode de redare a clarobscurului;
să utilizeze diferite metode de reprezentare a formei;
să utilizeze diverse principii de organizare a spaţiului plastic;
să aplice procedee de generalizare în realizarea imaginii plastice;
să exprime creativ imaginea naturii, să transforme structuri din natură în structuri plastice cu noi valenţe
expresive;
să poată construi un spaţiu prin valoare;

să elaboreze noi idei, soIuţii în tratarea spaţiului plastic;
să creeze opere de artă originale;
să autoevalueze obiectiv cunoştinţele, aptitudinile şi priceperile la desen artistic;
să stabilească roul desenului în dezvoltarea imaginaţiei, memoriei vizuale, gândirii creative;
să aprecieze rolul desenului academic în formarea artistul plastic şi a profesorului de artă plastică;

să exprime în desen sentimente, emoţii, atitudini.
Precondiţii
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor formale; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a elementelor
structurale;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale textile.
Unităţi de curs
Prelegeri.Varietatea mijloacelor artistice de redare a expresivității in desenul artistic
.Studiu practic. Nud- mișcare compusă.
Studiu practic. Compoziție-nud în interior.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode verbale (expunerea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea şi învăţarea prin descoperire)
Metodele intuitive (observaţia, demonstraţia)
Metodele practice (lucrul în grup şi individual)
Metode de tip evaluative (feedback)
Tehnici multimedia.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă Evaluarea curentă se efectuează în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu
lucrări practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în
etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice, activităţile practice,
individuale, elaborarea portofoliului şi nota de la examen.
Evaluarea finală la desen permite acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă
implicarea acestei disciplini în contextul formării competenţelor profesionale.
Criteriile de evaluare la desen se elaborează în corespundere cu obiectivele curriculare stabilite.
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea curentă
(60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
36. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
37. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
38. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
39. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
40. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М.,
1986.
Facultativă:
41. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
7.Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
e-mail

DI, AP

I Licență
Grafica asistată de calculator
Arte plastice si Design/Studiul artelor, Grafica și Metodologia instruirii

V.Tabac, lector

Codul
cursului

Număr de
credite
ECTS

Anul Semestrul

S.08.O199

2

4

VIII

Total ore

48

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

24

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Grafica asistată de calculator include studierea principiilor generale de modelare tridimensională
şi oportunităţilor de aplicare practică la reprezentările grafice.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Utilizarea aplicaţiei digitale la dezvoltarea propriului proiect;
Cunoașterea și aplicarea tehnologiilor moderne;
Cunoașterea specificului modelării și setării scenelor 3D;
Identificarea principiilor post-procesării imaginilor generate;
Cunoașterea modalităților strategice de organizare a proiectului.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să proiecteze desinestătător obiective in domeniul designului;
să realizeze diverse tehnici de lucru;
să aplice cunoştinţele la reprezentarea formelor;
să îmbine metodele artistice cu cele tehnice;
să deosebească soluţiile de integrare;
să elaboreze idei inedite de executare a proiectelor;
să identifice principii didactice moderne;
Precondiții
cunoștințele acumulate pe parcursul semestrelor precedente;

acces la calculator pentru orele individuale de lucru;
utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării datelor pe calculator.
Unități de curs
Materiale şi texturi
Modelarea scenelor
Strategiile proiectelor complexe
Ambianţa şi lumini
Render şi Post-Procesare
Metode și tehnici de predare și învăţare
metode de comunicare orală: conversația, explicația
metode de acțiune: exercițiul, demonstrația, descoperirea dirijată, problematizarea
conversația și comunicarea
exerciții de consolidare
Strategii de evaluare
Se efectuează evaluări în formă de lucrări grafice şi elaborarea portofoliului cu lucrări
practice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la activităţile practice, individuale,
elaborarea portofoliului şi nota de la examen. Evaluarea finală la grafica asistata de computer permite
acumularea creditelor transferabile de studii, indiciu ce confirmă implicarea acestei disciplini în contextul
formării competenţelor profesionale. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen
(40% din nota finală) si evaluarea curentă (60% din nota finală).
Bibliografie
1. „Blender 2.41 Quick Start”, The Blender Team, PDF.
2.

„Tutorial Guide PDF series”, NaN Technologies BV, PDF, 2002.

3.

„Basic 3D Modeling and Animation with Blender”, SURTERATEC, PDF, 2006.

4.

„Manual/Introduction-BlenderWiki ”, online enciclopedie www.wiki.blender.org.
Opţională:
1.

«Welcome to Autodesk 3ds Max 8 Tutorials» Suport electronic, Autodesk, 2006.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

S.08.O.201

2

IV

Educația tehnologică
Licență
Bazele Artei Decorative
Arte Plastice şi Design / Arta Decorativă
Grama Vasile lector superior
Grama Vasile, Roșca-Ceban Daniela, Bliuc Ghenadie

Semestrul

VIII

Total ore

36

Total ore
contact direct
18

Studiu
individual
18

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Bazele artei decorative” este o disciplină de specialitate ce se studiată pe parcursul celor opt
semestre ale planului de învăţământ superior şi presupune cultivarea cunoaşterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spaţiale. Prevede acumularea
cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompoziţională. Cursul contribuie la formarea capacităţilor de exprimare plastică, dezvoltarea
aptitudinilor creative, sensibilităţii şi gustului estetic a studenţilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea în domeniul perceperii artistice a compoziţiei bidimensionale şi tridimensionale;
Aplicarea metodelor şi principiilor artistice în corespundere cu stilistica compoziţional-decorativă
în domeniul creaţiei artistice.
Dezvoltarea percepţiei artistice şi a gustului estetic.
Elaborarea căutarilor compoziţionale şi stilistice.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate în realizarea lucrărilor în material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească proprietăţile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporţionarea, disignul
formelor, gamele de formă, tectonica, complexul;
să cunoască aspectele tehnologice şi particularităţile compoziţional-decorative în proiectarea
artistică;
să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor de
ansamblu plastic;
să determine raportul interdisciplinar şi rolul fiecărui obiect în baza formării;
să utilizeze principiile de bază în realizarea obiectivelor practice;
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască principiile generale:
- de formare a gamelor cromatice; de imbinarea formelor geometrice; - reprezentarea grafică a

elementelor plastice;
- tehnologiile generale de reprezentare în diverse materiale plastice.
Unități de curs
1. Prelegeri
8. Compoziţia decorativ-monumentală şi mijloacele de realizare.
2. Studiu practic.
1. Precizarea proiectului și realizarea în material a complexului în întregime
Metode și tehnici de predare și învăţare
Mini prelegerea, activitate în grup, comparaţia, demonstraţie, conversaţia, sinteza.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor
individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în material a cunoştinţelor teoretice; gradul de
investigare, cercetare, auto instruire; volumul şi numărul variantelor de lucru; (60% din nota finală), care
este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare – 30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral la examen (40% din nota finală), care
constă din două întrebări teoretice şi una practică.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979.
2. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
3. Grama V., Uvarov A., Metodele principale de transformare a formelor şi aspectelor gamelor de
formă, /Tehnologia educaţiei artistice plastice, V. – II, coord. I. Ţâgulea.- Chişinău, 2000, p. 53
– 57.
Opţională:
4. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
5. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
6. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
7. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994. …

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S.08.O.201

Număr de
credite ECTS
4

Anul

IV

Arta plastica
I
Proiectarea şi Machetarea
Arte Plastice şi Design, Catedra Arte Decorative
Mirza Iulia
Mirza Iulia, Prosii Irina
artadecorativa@mail.md
Semestrul

VIII

Total ore

56

Total ore
contact direct
56

Studiu
individual
56

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
,,Proiectarea şi machetarea” este o disciplină de profil la specialitatea ,,Design interior” , care se ocupă cu însuşirea
metodelor şi principiilor de proiectare a spaţiilor interne a clădirilor civile de diferite sisteme de construcţie din elemente
prefabricate.
Cunoştinţe primite la acest curs sunt folosite la amenajarea si proiectarea la nivel profesional inalt a diferitor spaţii
arhitecturale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognetive: studentul va demonstra cunoașterea metodelor de creare a
spatiului ambiant conform cerintelor moderne; va ști posibilitățile aplicarării normativelor de proiectare a spaţiului interior
pentru elaborarea documentației tehnice; va crea deprinderi de utilizare a diferitor tehnici de reprezentare la realizarea
proiectelor de executie.
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta în vederea
proiectării unui spațiu de interior, urmărind obiectivele enunțate; în informarea la zi privind problemele legate de design
interior; în priceperea de a consulta sursele de specialitate și normativele de proiectare.
Competențe de aplicare: se materializează în produse din aria designului interior și în
realizări concrete (proiecte, machete, obiecte decorative în cadrul orelor și al celor două practici tehnolojice); în
capacitatea de transfer al celor învățate asupra situațiilor de învățare-evaluaere; aplicarea materialelor de finisare
contemporane pentru proiectarea interioarelor publice.
Competențe de analiză: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități
de formare/dezvoltare a competenților, pentru a lua o decizie științific întemeiată; în aplicarea unor grile sau parametri de
evaluare, prin care se desfățoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare didactică, prin aprecierea
și luarea în calcul a datelor pragmatice ale situațiilor de comunicare.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de a realiza proiectul
tehnic și artistic interiorului unui spațiu și de a executa machetul acestuia.
Finalităţi de studii
Să analizeze rolul construcţiilor în interior pentru aplicarea lor corectă în proiectare;
Să execute planificarea zonală a interiorului;
Să reprezinte interiorul în mod complex : planuri, secţiuni, desfăşurate şi noduri
constructive;
Să utilizeze diferite tehnici de reprezentare la realizarea proiectelor;
Să elaboreze variante alternative ale spatiului dat;
Să aplice în situaţii reale cunoştinţe şi deprinderi obţinute;
Să aprecieze si utilizeze materiale de finisare necesare;
Să aplice normative de proiectare la reamenajarea spaţiului existent;

Să explice principiile de construire a interiorului în axonometrie şi perspectivă;
Să determine dimensiunile spaţului şi funcţia lui;
Să determine relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe;
Să realizeze imagini vizuale în concordanţă cu imaginile reale;
Să evaluieze obiectiv cunoştinţele, deprinderile şi priceperile în domeniul profesional.
Precondiții
Şcoala de pictură, cunoştinţe de bază în arte plastice. Studenţii trebuie să cunoască mijloace şi metode de construire a
desenului , noţiune de perspectiva. Să posede imaginarea spaţial-volumetrică.
De asemenea studenţii trebuie să cunoască bazele desenului liniar şi cunoştinţe elimentare în domeniul picturei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Sarcinile principale a tezei de licenţă.
Volumul lucrării practice a tezei de licenţă.
Vlumul lucrării teoretice a tezei de licenţă.
Vlumul lucrării în material a tezei de licenţă.
Tema 2. Studierea temelor pentru teza de licenţă.
Caracteristice principale şi scheme constructive a interioarelor pentru teza de licenţă.
Principii de amenajare a interioarelor publice:
-săli de concert şi cinematografe
-săli pentru învăţămînt
-săli de comerţ
-săli de aşteptare şi recreaţii
-săli expoziţionale
-săli de oficii
Principii de amenajare a interioarelor de locuinţă:
-apartament, casă de locuit
-număr hotelier
-cămin
-camera de spital
Tema 3. Studierea normativelor şi caracteristicilor principale a interioarelor pentru teza de licenţă.
Lucrul cu literatura specială şi studierea normativelor necesare pentru proiectarea interioarelor pentu teza de licenţă.
Caracteristice principale a spaţiilor de locuit.Normative de proiectare a spaţiilor de locuit.
Caracteristice principale a spaţiilor publice. Normative de proiectare a spaţiilor publice.
Caracteristice principale a spaţiilor industriale. Normative de proiectare a spaţiilor industriale şi agrotehnice.
Tema 4. Elaborarea schiţelor planului constructiv.
Metode de reprezentare al planului constructi vpentru teza de licenţă.
Cotarea planului constructiv.
Studiul constă în executarea a 3 schiţe de plane constructive a interiorului spaţiului proiectat pe formatul A3.
Tema 5. Elaborarea schiţelor a planului cu mobilă şi pardoselilor.
Metode de reprezentare grafică a pardoselii în dependenţă de materialul întrebuinţat ori configuraţia nivelelor
podelii în spaţii proiectate pentru teza de licenţă.
Normative de proiectare a mobilei şi instalaţiilor sanitare pentru interioare proiectate. Amplasarea confortabilă a
mobilei în spaţiu proiectat pentru teza de licenţă.
Reprezentarea grafică a configuraţiei mobilei pe plan.
Se execută un exerciţiu de studiu cu elaborarea planului pardoselei cu mobilă în scara 1:50.
Tema 6. Planul tavanului cu reprezentarea corpurilor de iluminare.
Clasificarea tavanelor după construcție și materiale de finisare pentru spaţiul privat.
Metode de reprezentare grafică a tavanului în dependenţă de materialul întrebuinţat.
Normative de proiectare a tavanelor şi instalaţiilor tehnice în tavan suspendat.
Tema 7. Executarea schiţelor interiorului în perspectivă.
Se execută 6 schiţe în perspectivă a interiorului spaţiului proiectat pentru teza de licenţă, construite pe baza planului
(formatul A3).

Tema 8. Rezolvarea coloristică a interioarelor.
Rolul şi particularităţile specifice ale culorii în interioarele spaţiului proiectat pentru teza de licenţă.Aspectul
funcţional şi cel artistic al culorii. Tipuri de game coloristice întrebuinţate în interioarele spaţiului proiectat pentru teza de
licenţă
Calităţile iluzorice ale culorilor şi folosirea lor în interioarele proiectate pentru teza de licenţă.
De executat cele 6 interioare proiectate,pentru teza de licenţă, în două variante de gamă coloristică pe formatul A3.
Tema 9. Reprezentarea preventivă a tezei de licenţă pe 4 planşe 50x70 cm.
Însărcinarea constă în reprezentarea preventivă a tezei de licenţă pe 4planşe 50x70cm în următorul volum:
- planul constructiv
S 1:50 S 1:100
- planul pardoseli cu mobila
S 1:50
- planul tavanelor
S 1:50
- perspectivele sau axonometriile interioarelor proiectate
- desfăşurata pereţilorsau secțiunea
S 1:50
- elementele constructive sau decorative a interioarelor S 1:25
Tema 10. Metode de executare a machetului pentru teza de licenţă.
Metode de executare machetului pentru teza de licență
Materiale şi instrumente.
Tema 11. Trasarea elementelor machetului pentru teza de licenţă.
Tema 12. Decuparea elementelor machetului pentru teza de licenţă.
Studiul constă în:
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a pereţilor.
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a tavanului.
- Decuparea elementelor drepte şi curbe a pardoselelor.
Decuparea elementelor drepte şi curbe a mobilierului
Tema 13. Asamblarea machetului.
Materiale şi instrumente pentru asamblarea machetului pentru teza de licență.Feluri de temelii. Studiul constă în:
- Asamblarea elementelor drepte a pardoselelor şi pereţilor.
- Asamblarea elementelor curbe a pardoselelor şi pereţilor.
- Asamblarea elementelor drepte a mobilierului.
- Asamblarea elementelor pentru mobilă moale.
- Asamblarea elementelor machetului pe temelie.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuiază în baza: realizărilor
lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor individuale; posibilitatea şi măiestria de transpunere în
material a cunoştinţelor teoretice; gradul de investigare, cercetare,autoinstruire, volumul şi numărul variantelor de lucru;
(60% din nota finală), care este exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare- 30% din sarcina proiectului;
II atestare-30% proiectul finalizat).
Evaluarea finală este exprimată prin lucrarea practică la vizionare (40% din nota finală)şi evaluarea curentă.
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