Fișele disciplinelor la Programul de studii Educația
Tehnologică
Anul I, sem. I
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.001

Număr de credite
ECTS

Anul

2

I

Limbi și Literaturi Străine, Arte Plastice și Design
Licență
Psihologia generală
Psihologie și Psihopedagogie Specială, catedra Psihologie
Popescu Maria
popescumar22@yahoo.com

Semestru
l
I

Total ore

Total ore
contact direct

60

30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
1. Disciplina ―Psihologia generală‖ este necesară pentru studierea ulterioară a modulului psihopedagogic. Ea stă la
baza înțelegerii, procesării și asimilării teoriilor, informației și a cunoștințelor psihologice.
2. În era dominată de tehnologiile informaționale este important ca studenții-pedagogi să cunoască psihologia
pentru a comunica eficient cu alți oameni și pentru a manifesta un comportament asertiv în activitatea profesională.
3. Psihologia generală se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului respectiv.
Ea stă la baza formării competenţelor cadrelor didactice în domeniul învăţământului primar și gimnazial prin studierea,
însuşirea şi aplicarea în procesul educaţional a legităţilor cu privire la procesele psihice cognitive (senzaţii, percepţii,
memorie, imaginaţie, gândire etc.), afective (emoţii, sentimente, afecte, etc.), volitive (trasarea scopului, premeditarea,
decizia ş.a.), cu privire la personalitate şi particularităţile ei individual–tipologice (idealul, convingerile, motivaţia,
temperamentul, caracterul, aptitudinile), la relaţiile interpersonale (grup, colectiv, fenomene social–psihologice), la
activitate (deprinderi, obişnuinţe, abilităţi), la creativitate (factori, faze, niveluri). 4. În acest sens, psihologia generală
corelează optimal cu celelalte cursuri din program - pedagogia, didacticile particulare, cât şi cu stagiile de practică
psihopedagogică de inițiere şi de licenţă. Disciplina dată face parte din cursurile fundamentale ale modului
psihopedagogic:
- este primul curs din modulul psihopedagogic, are tangențe cu filosofia, anatomia etc.
- are la bază cultura și pregătirea generală a studentului, se sprijină pe disciplinile studiate în cadrul instituțiilor
preuniversitare.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei; de
înţelegere a statutului epistemologic al Psihologiei şi a rolului ei în pregătirea pentru cariera didactică.
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor: proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în
psihologie; evaluarea psihologică a individului și a grupului.

Competențe de analiză: evaluarea critică a situaţiilor problematice/conflicte şi a soluţiilor posibile în psihologie.
Competențe de dezvoltare profesională continuă: relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului
psihologiei.

Finalităţi de studii
Dezvoltarea competențelor de cunoaștere şi înţelegere: să identifice conţinutul, esenţa şi particularităţile
psihicului; să explice structura şi evoluţia lui, orientările de bază în psihologie; să distingă, să definească şi să
exemplifice procesele de cunoaştere, afective şi volitive; să diferenţieze şi să explice particularităţile individual –
tipologice ale personalităţii, structura ei, necesităţile şi motivele, relaţiile ei cu alte persoane; să distingă, să
definească şi să explice activitatea şi creativitatea umană.
Dezvoltarea competențelor de aplicare a cunoştinţelor şi a înțelegerii: să folosească metodele şi tehnicile
psihologice în studierea fenomenelor psihice; să utilizeze cunoştinţele asimilate în practica instruirii şi educaţiei,
în viaţa cotidiană, în cunoaşterea şi reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur etc.
Dezvoltarea competențelor de analiză: să argumenteze noţiunile, judecăţile, raţionamentele psihologice,
enunţarea deciziilor respective; să formuleze explicit gândurile și ideile psihologice; să transmită exact și
accesibil informaţiile psihologice; să recepţioneze adecvat mesajele psihologice, schimbul de informaţii și
experiență etc.
Dezvoltarea profesională continuă: să dea dovadă de îmbogăţire permanentă a arsenalului de cunoştinţe
psihologice; să posede noi deprinderi şi abilităţi psihologice; să manifeste interes pentru cercetări, descoperiri noi
în domeniul psihopedagogiei; să dispună de noi competenţe psihologice; să-şi desăvârşească permanent
cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi competenţele psihologice
Precondiții
1. Discipline anterior studiate: Biologia, Anatomia, Chimia, Fizica.
2. Condiții prealabile:
- cunoașterea limbii de instruire la nivel de vorbitor adult;
- operaționalizarea terminilor în domeniul: anatomiei, biologiei, chimiei;
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un eseu, referat; de a căuta și rezuma sursele
bibliografice; de organizarea independentă a activității de învățare; de a gestiona eficient timpul pentru lucrul individual
etc.
Conținutul unităților de curs
Tema 1: Domeniul, obiectul şi metodele psihologiei.
Introducere în problematica psihicului uman; obiectul de studiu al psihologiei; metodele psihologiei: specificul cunoaşterii
psihologice; metode de investigare a fenomenelor psihice; strategii de cercetare psihologică.
Tema 2: Procese psihice senzoriale: senzatii.
Senzaţii: definire şi caracterizare; analizatorul - structură şi funcţii; modalităţi senzoriale; legile sensibilităţii.
Tema 3: Procese psihice senzoriale complexe: percepţii, reprezentări.
Percepţii: fazele procesului perceptiv; legile percepţiei; formele complexe ale percepţiei; iluziile perceptive.
Reprezentarea: proces şi imagine mintală secundară; calităţile reprezentărilor; clasificarea și rolul reprezentărilor.
Tema 4: Procese cognitive superioare: gândirea și imbajul.
Gândirea: intelectul şi procesele cognitive superioare; gândirea ca proces psihic central; formele și operațiile gândirii;
algoritmica şi euristica; înţelegerea; rezolvarea problemelor. Limbajul: funcțiile și formele limbajului.
Tema 5: Procese cognitive superioare: memoria.
Memoria: definire şi caracterizare generală; procesele şi formele memoriei; factorii, legile şi optimizarea memoriei;
calităţile memoriei.
Tema 6: Procese cognitive superioare: imaginaţia.
Imaginaţia: caracterizarea procesului imaginativ; procedee ale imaginaţiei şi combinatorică imaginativă; formele
imginaţiei; imaginaţie şi creativitate.
Tema 7: Activităţi şi procese reglatorii: motivaţia.
Motivaţia: definirea şi funcţiile motivaţiei; modalităţi şi structuri ale motivaţiei; formele motivaţiei; optimumul
motivaţional.
Tema 8: Activităţi şi procese reglatorii: afectivitatea.
Afectivitatea: definirea şi specificul proceselor afective; proprietăţile proceselor afective; clasificarea trăirilor afective;
declanşarea şi rolul proceselor afective.

Tema 9: Activităţi şi procese reglatorii: voinţa şi atenţia.
Voinţa: modalitate superioară de autoreglaj verbal; structura şi fazele actelor voluntare; calităţile voinţei.
Atenţia: caracterizarea şi definirea atenţiei; formele atenţiei şi interacţiunea lor; însuşirile atenţiei şi educarea lor.
Tema 10: Sistemul de personalitate.
Personalitatea: omul ca personalitate; personalitatea ca obiect de studiu psihologic; individ-individualitate-persoanăpersonalitate.
Tema 11: Însușirile de personalitate: temperamentele.
Temperamentele: latura dinamico-energetică a personalităţii; tipuri de activitate nervoasă superioară; particularităţi ale
temperamentelor; portrete temperamentale.
Tema 12: Însușirile de personalitate: aptitudinile.
Aptitudinile: latura instrumental-operaţională a personalităţii; dotaţie nativă, construcţie sau modelare; clasificarea
aptitudinilor; inteligenţa ca aptitudine generală.
Tema 13: Însușirile de personalitate: caracterul.
Caracterul: latura relaţional-valorică a personalităţii; componentele de bază ale caracterului; sistemul de atitudini.

Strategii de evaluare
Prin examen oral/scris ce se constituie din:
-

Proba I de evaluare curentă: bilețele cu întrebări la primele trei teme.
Proba II de evaluare curentă: test.
Activități în cadrul seminarelor: prezentări orale și scrise; participări în dezbateri; analiza studiilor de caz,
planuri de intervenție elaborate, informație suplimentară la subiect etc.
Proba de evaluare finală care se constituie din test docimologic.

Bibliografie
Obligatorie:
1. Buzdugan, T. “Psihologie pe înţelesul tuturor‖, Bucureşti: EDP.
2. Cosmovici, A. “Psihologie generală‖, Iaşi: Polirom.
3. Creţu, Tinca ―Psihologie generală‖, Bucureşti: Ceredis.
4. Golu, M. “Fundamentele psihologiei: compendiu”, Bucureşti: FRM.
5. Neveanu P., Zlate M., Cretu T. “Psihologie - Manual pentru clasa a X-a, Şcoli normale si licee‖, Bucuresti: EDP.
6. Rosca, Al. “Psihologie generală‖, Bucureşti: EDP.
7. Zlate, M. “Introducere în psihologie‖, Bucureşti: Şansa.
Opţională:
1. Golu, M. “Introducere în psihologie‖, Bucuresti: Paideia.
2. Golu, P. „Psihologie – Repere ale invăţării raţionale‖, Bucureşti: EDP.
3. Parot, F. “Introducere în psihologie‖, Bucureşti: Humanitas.
4. Zlate, M. “Introducere în psihologie‖, Iaşi: Polirom.
5. Zlate, M. “Fundamentele psihologiei”, Bucureşti: Pro Humanitate.

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.,
dr.conf.univ., Sadovei L.,dr.conf.univ.,
timusv@yahoo.fr

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.002

Număr de credite
ECTS
2

Anul

I

Semestrul

I

Total ore

60

contact
direct
30

Total ore
studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
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. Statutul științelor educației. Concepte fundamentale.
2. Clasic, modern și postmodern în educație. Formele educației.
3. Finalitățile educației.
4. Conținuturile educației. Modele de analiză a conținuturilor generale ale educației. „Noile educații‖.
5. Sistemul de educație.Managementul educației.
6. Agenții educației. Organizarea și evaluarea activității educative.
7. 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. Codul educației al Republicii Moldova. Chișinău:2014.
2. 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.
12. Pâslaru Vl. Mija V. Parlicov E. Curriculum la dirigenţie clasele V - XII.Chișinău:2006.27 p.
13. Silistraru N. Fundamente pedagogice. Chişinău:2005.
14. Bârna A., Autoeducaţie. Probleme teoretice şi metodologice, EDP,Bucureşti:1995.
15. Călin M., Teoria educaţiei, Ed. ALL, Bucureşti:1996.
16. Călin M. Fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative, Ed.ALL Bucureşti:1996.
17. Comănescu I. Autoeducaţia azi şi mîine, Ed. Imprimeriei de vest, Oradea, 1996
18. 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.

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
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
2

Anul
I

Semestrul
I

Total
ore
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. 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,
pseudo-tradiţional, 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.

Educația tehnologică
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

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

Codul
cursului
F.01.0.O.004

Număr de
credite ECTS
3

Anul
I

Semestrul

Total ore

I

80

Total ore
contact direct
Studiu individual
40
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
Documentarea științifică, analiza, sinteza, modelarea grafică, problematizarea, elaborarea proiectelor grafice,
lucrări grafice, machetarea, algoritmizarea.
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:
8. Arnheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1979;
9. Răileanu V., Reprezentări în perspectivă, Ed. UPS Ion Creangă, Chișinău, 2005;
10. Барышников А. П. Как применять правила перспестивы при рисовании с натуры – М-Л.,
Искусство, 1952;
Opțională:
11. Климухин А. Г. Начертательная геометрия. – М. Учпедгиз, Просвещение, 1978;
12. Maкaрoвa M.Н. Пeрспeктивa – M., Прoсвeщeниe, 1989;
13. Maкaрoвa M.Н. Пepспeктивa – M., Aкaдeмический прoeкт, 2002.

DI, DV, AP, ET, AD, P
I Licență
Tehnologii informaţionale
Studiul Artelor, Grafica şi Metodologia instruirii
Svetlana Muntean, lector superior
Svetlana Muntean, lector superior, Alexandru Ermurache,
Cadre didactice implicate
lector superior
e-mail svmunt@yahoo.com

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

Codul cursului

G.01.O.003

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestru
l

Total ore

2

I

I

60

contact direct
30

Total ore
Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul Tehnologii informaţionale include studierea componentelor unui calculator, elementele
şi operaţiuni de bază ale sistemului Windows, gestionarea documentelor, editarea şi procesarea de
texte, asistenţă Word, desenarea cu instrumente grafice specifice, manevrarea desenelor în Paint,
construcţia reţelei Internet, accesul la servicii Internet.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea şi cunoasterea metodelor fundamentale a tehnologiilor informaţionale;
Utilizarea mai eficientă a calculatorului;
Cunoasterea elementelor de bază componente a calculatorului.
Indentificarea principiilor didactice moderne în grafica de computer;
Utilizarea tehnologiilor informaționle în exercitarea diferitelor atribuții și pentru propria perfecționare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să explice indentificarea principiilor didactice moderne în tehnologiile informaţionale (programa
Word);
Să utilizeze importarea şi exportarea diferitor structuri de date între programe;
Să demonstreze transformarea şi prelucrarea textelor şi a imaginilor;
Să prezinte definirea cadrelor şi potiţionarea acestora in pagină;
Să aplice elementele de bază a ferestrelor de lucru;
Să elaboreze utilizarea formatării textului şi operaţiuni cu fişiere;
Să argumenteze aplicarea tabelelor şi diagramelor.Să utilizeze principiile de bază în realizarea lucrărilor
grafice;
Să aplice corect principiile de stilizare şi abstractizare în lucrările grafice.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască elementele componente principale și periferice ale calculatorului, , lansarea în
execuție a unei programe, metodele fundamentale a tehnologiilor informaționale. distingerea elementelor de
bază a calculatorului, utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării informaţiei.
Unități de curs

1. Hardvare şi software. Elementele componente ale calculatorului
Placa de bază, microprocesorul, memoria, hard-discul, tastatura, mouse-ul, imprimanta;

2. Sisteme de operare
Caracteristici generale, organizarea discului, comenzi;

3.
4.
5.
6.
7.

Sistemul de operare WINDOWS;
Utilizarea programelor sub WINDOWS;
Editarea şi procesarea textelor Ecranul WORD;
Editarea textului;
Tipuri de caractere, fonturi şi stiluri, alinierea paragrafelor, încadrarea paragrafelor în
chenare ;
8. Formatarea documentelor ;
9. Formatarea paginii ;
10. Tabele WORD – 4 ore.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prezentarea materialului,expunerea, explicația, analiza si sinteza,dialogul dirijat, lucrul individual.
Strategii de evaluare
Se efectuează 2 evaluări pe semestru în formă de lucrări grafice executate la computer şi referat la tehnologiile
informaţionale.
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. Bott Ed. Utilizare Windows. Bucureşti: Editura Teora, 1998;
2. Lassell Joan, Ramsay Carol. PC-Primii paşi, Bucureşti: Editura Teora, 1998;
3. Rosch Winn L. Totul despre hardare. Bucureşti: Editura Teora, 1999;
4. Simpson Alan, Olson Elizabeth. Ghidul dumneavoastră pentru Windows. Bucureşti: Editura All
Educational, 1998.
Opţională:
5. Petrov M., Molocikov V.. Grafica la computer. S.-Petesburg: ed. Piter, 2006;
6. Wempen Faithe, Aitken Peter. Microsoft Office 97 Professional. Bucureşti: Editura Teora, 1998.

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

Număr de
credite
ECTS
3

Anu
l
I

Semestrul

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
Total ore

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45

45

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.
Entraînement de la transcription phonétique française.
Identification et compréhension du vocabulaire relatif à la famille, au logement, à l’horaire, etc.
Utilisation des expressions et des phrases simples pour décrire le lieu d’habitation, les gens, les
conditions de vie, etc.
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.
Posséder des aptitudes de s’exprimer de façon détaillée sur des sujets différents.
Écrire correctement les mots français, en respectant l’orthographe.
Participer aux conversations sur de divers sujets ( art, peinture, mode, 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.
Pouvoir intégrer les quatre compétences linguistiques (compréhension orale/écrite; expression
orale/écrite) dans des situations réelles d'apprentissage, en concordance avec le «Cadre européen
commun de référence pour les langues».
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.

Conținutul unităților de curs
Phonétique articulatoire (8 heures):
Thème 1. Spécificités du français oral. Règles de phonographie. (2 heures).
Thème 2. Les voyelles. L’arrondissement. Fermée/ouverte. Antérieure/postérieure. Oralité/nasalité. La chute du caduc. (2 heures).
Thème 3. Les consonnes. Les semi-consonnes. Les diacritiques. La longueur rythmique/historique. L’apostrophe française. Principes de
transcription phonétique. (2 heures).
Thème 4. La syllabe. Syllabe muette/ouverte/fermée. Règles de syllabation. L’accent. Le groupe rythmique. L’enchaînement
vocalique/consonantique. La liaison obligatoire/interdite/facultative. (2 heures).
Audition : Exercices d’entraînement des sons français. (Phonétique progressive). (6 heures).
Lexique français. Vocabulaire thématique. (36 heures):
Leçon 1. Décrire une personne. L’art de la photo. Album de famille. Ma famille. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 2. Décrire les objets. L’art de la mode. Design intérieur. Idées décoration intérieure. Ma maison. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 3. Le temps. Soir d’été orageux. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 4. Une ville. L’art de la sculpture. Monuments historiques de notre ville. Ma ville natale. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 5. Les activités journalières. L’art de la peinture. La journée de travail d’un peintre connu. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 6. Les loisirs. L’art de la scène. Les bandes dessinées. Les loisirs des Français. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 7. La maladie\ La santé. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 8. Le transport. Activités textuelles (4 heures).
Leçon 9. L’univers estudiantin. Activités textuelles (4 heures)
Grammaire (30 heures).
Leçon 1: Le nom. Généralités. Genre des noms. Nombre des noms. Formation du pluriel des noms simples (4 heures).
Leçon 2: L’article. Article défini. Article contracté. Article indéfini. Article partitif. Omission de l’article (4 heures).
Leçon 3: L’adjectif. Féminin des adjectifs qualificatifs. L’accord des adjectifs. Pluriel des adjectifs (4 heures)
Leçon 4: Le verbe Les temps de l'Indicatif : présent. Verbes du I-er groupe. Verbes du II-e groupe. Verbes du III-e groupe. (2 heures).
Leçon 5: Les temps de l'Indicatif : passé composé. L’accord des participes passés. (2 heures).
Leçon 6: Les temps de l'Indicatif : futur simple. Emploi du futur simple. Concordance des temps de l’Indicatif (le plan du présent) (4
heures)
Thème 7 :Les pronoms sujets. Les pronoms toniques. Les pronoms personnels COD et COI. Ordre et place des pronoms compléments.
Les pronoms adverbiaux en et y. (4 heures).
Thème 8: L’adverbe (2 heures).
Thème 9. Le verbe. Les temps de l'Indicatif : imparfait\ le plus-que-parfait\ le futur dans le passé. (2 heures).
Thème 10. Concordance des temps de l’Indicatif (le plan du passé) (2 heures).
Dictées préparées (6 heures):
Dictée 1, Les 5 plus grands peintres français. (1 heure).
Dictée 2, Protection des monuments historiques (1 heure).
Dictée 3, Création graphique (1 heure).
Dictée 4, Photographes français célèbres (1 heure).
Dictée 5, La mode aujourd’hui. (1 heure).
Dictée 6, p.118 (Flux). (1 heure).
Attestations courantes (4 heures) :
Ire Attestation (7e semaine) : test lexico-grammatical. (2 heures).

IIe Attestation (14e semaine) : test lexico-grammatical + dictée préparée. (2 heures)
TOTAL – 90 heures
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. CORNQUIRE Claudine La compréhension orale, Paris, Clé International, 1998
2. MOIRAND Sophie Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris, Hachette, 1998

3. PICOCHE Jacqueline, Enseigner le vocabulaire, éd. Allouche, 2007

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
I Licență
Programa analitică la DESEN
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii

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.107

Număr de credite ECTS

6

Anul

I

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

Total ore
contact direct

180

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.

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
L. Mokan-Vozian, E.Brigalda
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
S.01.O.108

Număr de
credite ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

I

I

120

Total ore
contact direct Studiu individual
60
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 cald-rece.
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:
14. Cennini C. Tratatul de pictură. Bucureşti: Meridiane, 1977
15. Kiplik D.I. Materiale colorante ale picturii. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,
1952

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artistica a materialelor

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.01.09

Număr de
credite ECTS
2

Educația tehnologică
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

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.
2.
3.
4.

Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
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.01.01.09

Număr de
credite
ECTS
2

Anul

Semestrul

I

I

Educația tehnologică(b)
I licenţă
Ceramica
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru
Total ore

60

Total ore
contact direct

Studiu individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de bază din cadrul modulului arta decorativă. Se
studiază principiile generale artistice şi tehnologice despre ceramica.
In cadrul cursului studenții să studiază proprietățile plastice ale materiei prime, principiile de decorarea
şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să determine conținutul şi principiile de realizare a obiectului de studiu Ceramica artistică
Însușirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea libera cu principiile elaborării compozițiilor volumetrice.
Alegerea adecvată a legităților, metodelor și principiilor de construire a compozițiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea gândirii şi gustului estetic.
Aplicarea cunoștințelor acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrărilor în
ceramica la nivel profesionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Crearea operei de artă originale.
Elaborarea noi idei, soluții în tratarea spațiului plastic..
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

•

Să consolideze cunoștințe în domeniul ceramicei şi implicarea lor în şcoli, colegii, licee de arte plastice
şi şcoli de cultură generală;
• Sa cunoască proprietățile plastice ale materiei prime.
• Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
• Sa cunoască smalțul transparent, angoba, emailul şi pigmenții de ceramică
• Sa cerceteze tradițiile naționale reflectate m operele la arta decorativă aplicata (în ceramica) ale
meșterilor populari
• Să însușească principiile de decorare şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. De
asemenea studenții trebuie să cunoască principiile de baza a desenului, pictura şi compoziția pentru
implementarea cursului de ceramică artistică în cadrul școlilor de arte plastice pentru copii.

Unități de curs
1. Introducere. Date generale despre ceramica.
2.
Ghiveci de flori in tehnica împletitură (forma rotundă).
3.
Decorarea ghiveciului de flori (forma rotundă).
4.
Formarea suportului sub ghiveci (forma rotundă).
5.
Ghiveci de flori in tehnica plasturilor.(forma pătrata ).
6.
Decorarea ghiveciului de flori in tehnica plasturilor(forma pătrată).
7.
Formarea suportului sub ghiveciului de flori in tehnica plasturilor (forma pătrată).
8.
Curățirea şi smălțuirea ghiveciurilor.
9.
Plastica mica (jucării din lut). Date generale despre figuri zoomorfe in ceramica.
10. Căutări plastice in materie primă (lut).
11. Formarea figurinei in mărimea naturală.
12. Decorarea figurinei in mărimea naturală.
13. Curățirea şi smălțuirea figurinei
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea şi analiza lucrărilor din fond metodic, explicarea tehnicei de executarea obiectelor din lut,
studierea literaturii şi vizionarea materialului didactic vizualizat de specialitate.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi a abilităților formate in cadrul disciplinei se efectuează
2 evaluări pe semestru. Prima evaluarea in baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute in programa analitică;
soluționării ideilor individuale. A doua evaluarea - posibilitatea şi măiestria de transpunere in material a
cunoștințelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, autoinstruire; volumul şi numărul variantelor de lucru.
(60 % din nota finală). Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului în cadrul examenului
(vizionarea) 40 % şi evaluarea curentă 60%
Bibliografie
Acunova. L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennih cheramiceschih izdelii. „Visşaia şcola",1984.
Argintescu-Amza,N. Exresivitate, valoare şi mesaj plastic, Meridiane, p.
Brion, M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Livşiţ. M. Decorativno-pricladnoe iscusstvo MSSR. „Sovetschii hudojnic", M. 1979.
Miclaşevschii. A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturipo stroitelistvu".
Leningrad, 1971.
7. Poverin. A Gonciarnoe delo. „Kultura și tradiţia‖, Moskva.
8. Греку. Т. М. Архитектурная объёмно-пространственная керамика в городской застройке.
«Штиинца», Кишинёв 1975
9. Http://www.bi-art.ru/www-poverin/index.htm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.01.01.09

2

I

Educația tehnologică
I licență
Giuvaiergerie
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Olga Tiron, lector superior
Olga Tiron, lector superior

Semestrul

I

Total ore

60

Total ore
contact direct
30

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―giuvaiergerie‖ are drept scop dotarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi artiști plastic ce țin de
domeniul acestui gen de arta decorative. Pe parcursul acestui curs studenții v-or însuși diferite modalități de
reprezentare grafica a proiectelor giuvaiericale, c-or face cunoștințe cu diferite tehnici de executare
transpunându-și ideile in material.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să înveţe a executa grafic un proiect artistic al unui obiect giuvaergical, folosind diferite mijloace
artistice de exprimare şi luând în considerație tehnica aleasă.
Să înveţe a combina armonios metalul ales pentru executarea unei piese giuvaergicale cu una sau mai
multe pietre, ţinănd cont de proporţiile cantitative şi coloristice.
Să cunoască diferite mijloace de prelucrare decorativă a pieselor giuvaergicale, de transpunere a
ornamentului în metal: ştemuirea, smalţul artistic, filigranarea, gravarea, sudarea cu aliaj Ag, Au, CO.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Sa aplice cunoștințele acumulate in domeniul compoziției si a tehnologiei prelucrării materialelor in
realizarea unui proiect artistic giuvaiergical.
Să aplice cunoștințele acumulate în domeniul compoziției şi a tehnologiei prelucrării metalelor, la
realizarea unui proiect artistic giuvaergical, la transpunerea în material (metal) a unei piese
giuvaergicale.
Să explice procedeul de stilizare a elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect stilizat.
Să dezvolte în sine originalitatea, capacitatea de a inventa variații formale, de a introduce într-o operă
de artă giuvaergicală irepetabilul, unicul, un anumit element personal.

Sa se formeze abilități practice in folosirea instrumentelor la îndeplinirea in material a
compozițiilor giuvaiergicale.
Precondiții
Să creeze proiecte artistice şi tehnice corespunzător tehnologiei prelucrării artistice ale metalelor. Să realizeze
în metal piese giuvaergicale, ţinînd cont de : utilitate, interferarea formei plastice şi a ornamentului, de tehnica
de prelucrarea aleasă, de culoarea metalului şi eventual de pietre.
Unități de curs
Istoria dezvoltării artei giuvaiergeritului. Metale prețioase, colorate și aliajele lor Instrumente și strunguri.
Tehnica securității. Clasificarea bijuteriilor. Principiul de transformare plastică în compozițiile giuvaiergicale.
Tehnica tăierii metalului cu ferăstrăul de traforaj. Realizarea unei schițe-proiect a unei compoziții

giuvaiergicale ținând cont de specificul tehnicii tăierii cu traforajul.
Metode și tehnici de predare și învăţare
- teoretice: prezentarea teoretică a ideilor, conceptelor, definițiilor, principiilor, analiza, sinteza,
compararea, generalizarea, sistematizarea, clasificarea, ilustrarea grafică a conceptelor și ideilor;
- practice: convorbirea, consilierea, observarea etc.
experimentale: experimentul pedagogic/creativ, testarea cunoștințelor, evaluarea lucrărilor practice ale
studenților.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formale în cadrul disciplinei se efectuează în baza
realizării lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționarea ideilor individuale; posibilitatea de
transpunere în material a cunoștințelor teoretice; autoinstruire; volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la examen. Evaluarea finală
constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) și evaluarea curentă ( 60% din nota
finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma, Moskva 1990;
2. Marcenkov V. I. Iuvelirnoe delo, Moskva, vishaya shkola 1984;
3. Peter Dormes Thexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
4. V.T.Nikiororov. Iuvelirnoe iskustvo, Rostov na Donu, 2006;
5. Jasper Stone vse o dragotenih kamnyah, Moskva ―Onix‖, 2007;
6. Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖, București, 1993.

Educația tehnologică
I licență
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

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.107

Număr de credite
ECTS
2

Anul

I

Semestrul

Total
ore

I

60

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale. Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea,
uscarea, păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire,
acoperire, folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de
prelucrare artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice,
crestarea în lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului.
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului.
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖.
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea).
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proiect artistic.
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect
materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;
Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, fizică din liceu. De asemenea studenții trebuie
să cunoască principiile de baza a desenul, pictura și compoziția.
Unități de curs
Noțiuni generale. Prelucrarea artistică a lemnului ca domeniu. Materia primă lemnul și materiale produse
din lemn. Proprietățile lemnului. Aprecierea și imitarea lemnului de diferite specii. Organizarea locului
de muncă, măsuri de protecție a muncii. Proiectarea articolelor din lemn. Instrumente de măsură și
instrumente de mână pentru prelucrarea lemnului. Încrustarea în lemn. Tehnica executării. Executarea în
material a unui ornament în tehnica încrustării.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea;
Compararea;
Exercițiu, lucrare practică;
Lucru în echipă (grup);
Metode expozitive;
Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București, 1975
2. Marian S., Cromatica poporului român, București, 2002
3. Rîmbu I., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București, 1991
4. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москваб 2003
Opţională:
5. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București, 1975
6. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москвба 2000
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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‖.
Conținutul unităților de curs
TEMA 1.CARACTERISTICA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (2 ORE)

Noţiunile de bază ale sistemului naţional de educaţie fizică și sport. Principiile sistemului naţional
de educaţie fizică și sport.
Caracteristica verigilor de bază a sistemului naţional de educaţie fizică și sport. Unitatea
metodologică de funcţionare a sistemului naţional de educaţie fizică și sport. Educația fizică în
instituțiile de învățământ superior.
TEMA 2. BASCHETUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIEI FIZCE UNIVERSITARE (12 ORE)
Învățarea și perfecițonarea deplasărilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea pasărilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea aruncărilor la coș – 4 ore;
Învățarea și perfecițonarea driblingului – 2 ore;
Sistemele de joc bilateral – 2 ore.
TEMA 3. VOLEIUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIEI FIZCE UNIVERSITARE(12 ORE)

Învățarea și perfecițonarea deplasărilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea pasărilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea serviciilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea preluărilor – 2 ore;
Sistemele de joc bilateral – 4 ore.
TEMA 4. BADMINTONUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIEI FIZCE UNIVERSITARE (12
ORE)
Învățarea și perfecițonarea deplasărilor – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea serviciului – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea loviturilor – 4 ore;
Învățarea și perfecițonarea preluărilor – 2 ore;
Sistemele de joc bilateral – 2 ore.
TEMA 5. ATLETISMUL ÎN SISTEMUL EDUCAȚIEI FIZCE UNIVERSITARE (12 ORE)
Învățarea și perfecițonarea alergătilor pe distanțe mici – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea alergătilor pe distanțe mari – 2 ore;
Învățarea și perfecițonarea aruncărilor (mingea de tenis, grenadei) – 4 ore;
Învățarea și perfecițonarea săriturilor (înălțime, în lungime) – 2 ore;
Alergări de ștafetă – 2 ore.
TEMA 6. PREGĂTIREA FIZICĂ GENERALĂ – 10 ORE
Dezvoltarea forței musculare – 2 ore.
o Exerciţii cu învingerea greutăţii corpului propriu.
o Exerciţii cu greutăţi: cu haltere mici (1-2 kg); cu haltere mari (30% - 80% din
greutatea corpului); exerciţii cu mingile medicinale 3-5 kg; exerciţii de pase cu
mingi medicinale 1-3 kg;
o exerciţii cu rezistenţa partenerului.
o Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea forţei: lupta cu băţul; lupta călăreţilor; lupta
cocoşilor etc. De-a capra „Huştiuliuc".
Dezvoltarea vitezei de deplasare – 2 ore;
o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de deplasare: alergare cu viteză maximă cu
ridicarea genunchilor la piept; alergare cu sprijin la perete; sărituri de pe loc, cu
ridicarea genunchilor la piept. Jocuri şi ştafete cu alergări, sărituri.
o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de reacţie: Exerciţii în regim de viteză
pentru învăţarea şi consolidarea elementelor fundamentale ale apărării şi
atacului: marcarea, demarcarea, intercepţia.
o Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea vitezei de deplasare, reacţie; „Jocuri" de
viteză.
o Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de repetiţie.
o Accelerări repetate: 10x25 m ; 8x25 m ;
o Alergare accelerată pe 200 m ;
o Alergare de suveică 4x30 m etc.
o Jocuri dinamice: „Petişoare în mers", „Ziua şi noaptea", „Ştafeta circulară",
„Suveica", „Petişoare sportive", „Vrabia, albina, vânătorul", „Cursa cu numere".
Dezvoltarea rezistenței – 2 ore.
o Practicarea crosurilor pe diverse distanţe
(1500-3000 m);
o alergare de fond (2000-5000 m);
o alergare cu învingerea obstacolelor (1000-3000 m).
o Exerciţii de alergare pentru dezvoltarea rezistenţei în regim de viteză 3x60 m;
2x200 m ; 300 m ; 600 m ; 1000 m.
o Joc bilateral, „Suveica" şi „Năvodul",
o Joc bilateral 3x3".

Dezvoltarea îndemânării – 2 ore;
o Exerciţii combinate la aparatele de gimnastică;
o exerciţii acrobatice.
o Sărituri şi aruncări.
o Jocuri dinamice şi ştafete.
o Exerciţii specifice jocurilor de tenis, fotbal, volei, baschet.
Dezvoltarea supleței – 2 ore
o Exerciţii pentru mobilitatea articulaţiilor coxofemurală, mâinilor şi a
coloanei vertebrale;
o cu mingi medicinale З kg, cu coarda.
o Exerciţii specifice gimnasticii şi acrobaticii.
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

Bibliografia:
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.
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prezentul curs prezintă o parte integră a procesului instructiv educativ şi vine să faciliteze însuşirea
cunoştinţelor, deprinderilor practice şi perfecţionarea calităţilor manageriale ale studenţilor în vederea realizării
măsurilor de protecţie şi intervenţie privind protecţia populaţiei, valorilor culturale şi bunurilor materiale în caz
de calamităţi naturale, catastrofe şi avarii cu caracter tehnogenic. Cursul se adresează studenţilor, în egală
măsură, atât pentru comportamentul individual, cât mai ales pentru coordonarea eforturilor unor microgrupuri,
în cazul instituirii unor situaţii excepţionale. Cursul răspunde nevoii permanente de cunoaştere, de către
studenţi, a actelor normative care reglementează comportamentul acestora în caz de dezastre, relaţiile cu
instituţiile de profil ale statului, drepturile şi obligaţiile acestora rezultate din asemenea relaţii.
Necesitatea acestui curs rezidă din faptul că în acest domeniu vast al protecţiei populaţiei şi valorilor
materiale se utilizează noţiuni, concepte, principii şi proceduri operaţionale cu caracter de noutate, iar
complexul material bibliografic, din ţară şi din străinătate, se impune a fi sistematizat şi adaptat, în permanenţă,
la desele noutăţi survenite în realitatea economico-socială a ţării.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe gnosiologice: de căutare, de aplicare şi analiză critică a informaţiei din diferite surse, de
utilizare a diferitor metode de structuralizare a informaţiei primare şi modificare a nucleului
informaţional, referitoare la securitatea vieţii umane şi bunurilor materiale, acţiunile şi măsrile de
protecţie individuală şi colectivă în situaţiile ce pun în pericol viaţa umană.
Competenţe de aplicare: de a aplica cunoştinţele obţinute în viaţa cotidiană, în activitatea profesională.
Competenţe de analiză: de a evalua şi analiza rezultatele obţinute practice, care reflectă măsurile de
acordare a primului ajutor sinestraşilor, criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale ce pun în pericol
viaţa.
Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv
utilizând tehnologiile informaţionale şi de comunicare, în diverse contexte socio-culturale şi
profesionale.
Finalităţi de studii
Să descrie esenţa noţiuniunilor din sfera protecţiei civile, din domeniul legislaţiei ce reglementează
activitatea cetăţenilor pe linia protecţiei civile.
Să identifice semnalele de înştiinţare ale protecţie Civile.
Să posede cunoştinţe şi deprinderi practice în domeniul organizării protecţiei populaţiei, valorilor
culturale şi proprietăţii în caz de calamităţi, catastrofe şi avarii.

Să propună măsuri de evitare a cauzelor declanşării situaţiilor excepţionale de geneză naturală şi
antropogenă.
Să elucideze tactica principiilor de acţiune în condiţii extremale.
Să demonstreze deprinderi practice de organizare şi efectuare a acţiunilor de salvare – deblocare, de
utilizare a remediilor de protecţie individuală şi colectivă.
Să conştientizeze necesitatea însuşirii noţiunilor de prim ajutor medical, exersarea procedeelor de
acordare a acestora, cunoaşterea măsurilor ce se impun pentru pregătirea psihologică a populaţiei.
Precondiţii
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe şi deprinderi din cursurile preuniversitare.
Conţinutul unităţilor de curs
Tema 1. Organizarea Protecţiei Civile.
Incursiune istorică. Rolul şi atribuţiile Protecţiei Civile. Legea Republicii Moldova cu privire la PC.
Organizarea şi structura Protecţiei Civile în R. Moldova. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor la Protecţia
Civilă. Forţele Protecţiei Civile. Mijloacele de informare a PC. Semnalele de avertizare ale apărării
civile şi acţiunile corespunzătoare. Colaborarea internaţională în domeniul PC. Pregătirea şi instruirea
pentru protecţia civilă.
Tema 2. Dezastre – fenomene distructive, situaţii excepţionale.
Noţiuni generale. Clasificarea situaţiilor excepţionale: situaţii excepţionale cu caracter natural, situaţii
excepţionale cu caracter tehnogen şi situaţii excepţionale cu caracter ecologic. Managementul
dezastrelor.
Dezastre naturale - seismul, inundaţiile, înzăpezirile, alunecările şi prăbuşirile de teren, epidemii,
epizotii, epifitotii etc. - caracteristica generală, măsuri de prevenţie, comportamentul şi acţiunile în caz
de dezastru, măsurile întreprinse după dezastru.
Dezastre tehnogene – accidentul chimic, accidentul radioactiv etc. - caracteristica generală, măsurile
întreprinse în dependenţă de sursa toxică.
Tema 3. Armele de nimicire în masă.
Arma atomică. Arma biologică. Arma chimică. Mijloacele de protecţie.
Tema 4. Traumatismele în diferite situaţii exceţionale şi urgenţa medicală.
Organizarea şi realizarea măsurilor de salvare şi urgenţă în focarele situaţiilor excepţionale.
Traumatismele ca urmări a situaţiilor excepţionale şi principiile acordării primului ajutor medical.
Traumatismele ţesuturilor moi. Traumatismele aparatului locomotor. Hemoragiile şi hemostaza. Inecul.
Şocul. Sincopa. Electrocutarea. Muşcături de insecte, animale. Obiecte străine în ochi, urechi, căile
respiratorii, cavitatea abdominală. Moartea clinică şi etapele de reanimare.
Tema 5. Focarele epidemice şi combaterea maladiilor infecţioase. Epidemiile şi unele măsuri de
protecţie a omului.
Focrele epidemice şi maladiile declanşatoare. Măsuri de protecţie împotriva epidemiilor.
Tema 6. Evitarea crimelor şi criminalilor.
Situaţiile ce pun în pericol viaţa umană şi evaluarea lor. Paşii de evaluare a situaţiilor ce pun în pericol
viaţa. Identificarea pesoanelor agresor: psihic normale; persoane psihic normale, dar care se află în
stare de ebrietate alcoolică sau narcotică; persoane cu dereglări psihice. Comportamentul şi acţiunile în
diverse situaţii ce pun în pericol viaţa umană şi bunurile materiale în viaţa cotidiană: în caz că eşti
urmărit de infractori; în caz că eşti victimă unei infracţiuni stradale, infracţiuni în străinătate; în caz că
tu sau apropiaţii tăi sînt ameninţaţi de infractori; acţiunile în caz că eşti agresat; cum să eviţi furturile
din locuinţe, automobile, buzunare şi escrocii; cum să recunoşti că o persoană (un copil) se droghează
şi acţiunile întreprinse în acest caz; cum să eviţi a cădea victimimă a a unui viol, a traficanţilor de fiinţe
umane etc.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la
discuţii, portofolii,teste etc.
Evaluarea curenta I- lucrare scrisă
Evaluarea cruenta II - lucrare oral
Evaluarea finală colocviu se va executa în scris, metoda de evaluare - test (itemi heterogeni.)
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale
(lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin
verificări succesive (cel puţin o evaluare);

Bibliografie
Obligatorie:
1. Bacalov Iu., Croitoru I. Protecţia civilă: îndrumar instructiv-metodic pentru elevi şi studenţi.
Chişinău: CEP USM, 2006.
2. Bejan O., Ţurcan V. şi alţ. Cum să eviţi crimele şi criminali. Chişinău, 2002.
3. Protecţia civilă: material didactic pentru studenţi a instituţiilor de învăţămînt superior.
Departamntul Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Chişinău, 2003.
4. Recomandări pentru populaţie în caz de situaţii excepţionale. Departamentul Situaţiilor
excepţionale a R. Moldova. Chişinău, 2002.
5. Смирнов А.Г. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва. 1997.
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4. Pуденко А.П., Косов Ю.Н. Учебное пособие для проведения занятий по гражданской
обороне с населением, не занятых в сферах производства и обслуживания.
М.Энергоатомиздат, 1988.
7. Самигин С.И., Самигина О.П. и др. Школа выживания: Обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Д.: Феникс, 1996.
5. Чугасов А.А. Простейшие средства защиты. Москва, 1982.
6. Шелковый А.С.Женская школа самозащиты. К. Украина, 1983.

Anul I, sem. II

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

1.

2.

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

F.02.O.015

2

I

Semestru
l
II

Limbi și Literaturi Străine, Arte Plastice și Design
Licență
Psihologia vârstelor
Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra
Psihologie
Popescu Maria
popescumar22@yahoo.com

Total ore

Total ore
contact direct

60

30

Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
1. Disciplina ―Psihologia vârstelor‖ este necesară pentru studierea ulterioară a modulului psihopedagogic. Ea stă la baza
înțelegerii, procesării și asimilării teoriilor, informației și a cunoștințelor psihologice privind dezvoltarea în ontogeneză a
ființei umane. 2. În contextul unei societăți informatizate, psihologia trebuie să contribuie la cunoașterea și perfecționarea
omului, la desăvârșirea forțelor lui mentale și fizice. 3. Psihologia dezvoltării se înscrie reuşit printre disciplinele
fundamentale de studiu în cadrul programului respectiv. Ea stă la baza formării competenţelor cadrelor didactice în
domeniul învăţământul primar și gimnazial prin studierea, însuşirea şi aplicarea în procesul educaţional a legităţilor
dezvoltării psihice, formării personalităţii, optimizarea relaţiilor interpersonale, cunoașterii particularităţilor psihologice de
vârstă şi individuale, a rolului forţelor motrice, factorilor, crizelor de vârstă, accelerării dezvoltării, neoformaţiunilor
psihice, perioadelor senzitive de dezvoltare, situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime în dezvoltarea psihică
şi formarea personalităţii copilului ș.a.
4. Psihologia dezvoltării corelează optimal cu celelalte cursuri din modulul psihopedagogic - psihologia generală,
psihologia educațională, pedagogia, didacticile particulare etc., cât şi cu stagiile de practică psihopedagogică de inițiere şi
de licenţă:
- este al doilea curs din modulul psihopedagogic, are tangențe cu anatomia și fiziologia, psihologia generală.
- are la bază cultura și pregătirea generală a studentului, se sprijină pe disciplinile studiate în cadrul modulului
psihopedagogic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe de cunoaștere și înțelegere: operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei vârstelor; de
înţelegere a statutului epistemologic şi a rolului psihologiei vârstelor în pregătirea pentru cariera didactică.
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor: de respectare a particularităţilor de vârstă şi individuale în
procesul instructiv-educativ; de interpretare critică a teoriei şi practicii educaţionale prin integrarea optimă a
datelor în diverse aplicaţii; de valorificare practică a componentelor educaţiei: intelectuală, moral-civică,
profesională, estetică, fizică şi igienico-sanitară pentru formarea şi dezvoltarea modelului actual de personalitate
umană.
Competențe de analiză: evaluarea critică a situaţiilor problematice/conflicte şi a soluţiilor posibile în psihologie.
Competențe de dezvoltare profesională continuă: de promovare a relaţiilor interpersonale centrate pe valori şi
principii democratice în activitatea didactică.
Finalităţi de studii
Dezvoltarea competențelor de cunoaștere şi înţelegere: să identifice obiectul şi structura psihologiei vârstelor; să
explice categoriile ei; să cunoască, să definească şi să explice legităţile apariţiei şi dezvoltării psihicului în
ontogeneză; să cunoască şi să distingă particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale.
Dezvoltarea competențelor de aplicare a cunoștințelor şi înţelegerii: să valorifice teoriile dezvoltării în
cunoașterea și interpretarea personalității subiectului; să folosească metodele şi tehnicile psihologiei dezvoltării
în cadrul studierii și interpretării particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale; să utilizeze cunoştinţele
asimilate, deprinderile şi abilităţile formate în practica instruirii şi educaţiei, în viaţa cotidiană, în cunoaşterea şi

reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur.
Dezvoltarea competențelor de analiză: să opereze analitic, sintetic și critic cu conținutul informațional din
domeniul psihologiei vârstelor; să transmită exact informaţiile privind psihologia dezvoltării; să recepţioneze
adecvat mesajele, schimbul de informaţii în ceea ce priveşte psihologia dezvoltării; să opereze corect cu noţiunile
din psihologia dezvoltării; să formuleze judecăţi privind dezvoltarea psihică, formarea personalităţii, optimizarea
relaţiilor interpersonale, particularităţile psihologice de vârstă şi individuale, rolul forţelor motrice, factorilor,
crizelor, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime etc. în
dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii.
Dezvoltarea competențelor de formare profesională continuă: să dea dovadă de îmbogăţire permanentă a
arsenalului de cunoştinţe în domeniul psihologiei dezvoltării; să posede noi deprinderi şi abilităţi în acest
domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură a psihologiei; să-şi desăvârşească permanent
cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi competenţele în domeniul psihologiei dezvoltării.
Precondiții
1. Discipline anterior studiate: Anatomia, Psihologia generală.
2. Condiții prealabile:
- cunoașterea limbii de instruire la nivel de vorbitor adult;
- operaționalizarea terminilor în domeniul: anatomiei, psihologiei generale;
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un eseu, referat; de a căuta și rezuma sursele
bibliografice; de organizare independentă a activității de învățare; de gestionare eficientă a timpului pentru realizarea
lucrului individual etc.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Introducere evolutivă în psihologia vârstelor.
Definirea psihologiei vârstelor; obiectul de studiu, structura, sarcinile, problematica psihologiei vârstelor; obiectivele
psihologiei vârstelor; istoricul evoluției și stabilirii psihologiei vârstelor ca știință; metodele și principiile de cercetare
științifică în psihologia dezvoltării.
Tema 2. Dezvoltarea psihică. Legile dezvoltării.
Definirea și caracterizarea dezvoltării psihice; noțiuni de dezvoltare; tipuri de dezvoltare; legitățile generale ale
dezvoltării; caracterul stadial al dezvoltării; etapele dezvoltării umane; periodizări de vârstă; criterii de periodizare a
vârstelor; neoformațiunile de vârstă; perioadele senzitive ale dezvoltării.
Tema 3. Factorii dezvoltării umane.
Factorii fundamentali determinativi: ereditatea, mediul, educația;
Tema 4. Teoriile dezvoltării.
Teoria dezvoltării psihosociale; școala psihologică din Geneva; teoria dezvoltării morale; teoria psihanalitică; teoria
umanistă a dezvoltării ș.a.
Tema 5. Psihismul prenatal. Nașterea și nou-născutul.
Dezvoltarea fătului în perioada intrauterină; etapele dezvoltării prenatale; factorii favorabili și nocivi ce influențează
dezvoltarea intrauterină; caracterizarea generală a nașterii; principalele tipuri de naștere; reflexele nou-născutului.
Tema 6. Dezvoltarea fizică și psihică în primul an de viață.
Dezvoltarea anatomo-fiziologică a pruncului; dezvoltarea motricității; dezvoltarea psihică; dezvoltarea socială și
emoțională; criza de la un an.
Tema 7. Vârsta antepreșcolară sau prima copilărie.
Dezvoltarea anatomo-fiziologică a antepreșcolarului; achizițiile vârstei; dezvoltarea psihică în copilăria precoce; debutul
personalității infantile; criza de la trei ani.
Tema 8. Vârsta preșcolară sau cea de-a doua copilărie.
Dezvoltarea anatomo-fiziologică a preșcolarului; achizițiile vârstei; dezvoltarea activităților productive și importanța lor
pentru dezvoltarea psihică și formarea personalității; formarea personalității preșcolarului; formele, funcțiile și importanța
jocului la vârsta preșcolară.
Tema 9. Dezvoltarea fizică și psihică a școlarului mic.
Caracteristica generală a vârstei; achizițiile vârstei; dezvoltarea anatomo-fiziologică a elevului mic; dezvoltarea proceselor
psihice la școlarul mic; importanța vârstei școlare mici.
Tema 10. Activitatea dominantă a elevului mic. Specificul învă țării la vârsta școlară mică.
Maturizarea școlară; probleme specifice ale adaptării copilului la viața și activitatea școlară; particularitățile instruirii
școlare; relațiile elevului mic cu semenii și cu adulții.
Tema 11. Dezvoltarea fizică și psihică a puberului. Neoformațiunile.
Caracteristica generală a vârstei; achizițiile vârstei; dezvoltarea anatomo-fiziologică a preadolescentului; particularitățile
proceselor cognitive complexe în preadolescență; criza de la treisprezece ani.
Tema 12. Activitatea dominantă a preadolescentului.
Activitatea de învățare și dezvoltarea intelectuală a preadolescentului; specificul dezvoltării intereselor cognitive;
motivația în activitatea de învățare.
Tema 13. Dezvoltarea personalității în preadolescență. Accentuările de caracter.

Formarea personalității preadolescenților; formarea sferei morale; dezvoltarea conștiinței de sine la preadolescent;
accentuările de caracter ale puberului; relațiile preadolescentului cu adulții și cu semenii.
Tema 14.Vârsta adolescentă. Schimbările în activitatea dominantă și în relațiile sociale.
Dezvoltarea anatomo-fiziologică a adolescentului; dezvoltarea sferei cognitive a adolescentului; neoformațiunile vârstei;
dezvoltarea intelectuală a adolescentului; specificul activității de învățare și pregătirea profesională; personalitatea
adolescentului; relațiile cu semenii/relațiile de prietenie și dragoste.
Tema 15.Criza de originalitate. Manifestarea aptitudinilor și creativității în preadolescență și adolescență.
Criza de dezvoltare și criza de originalitate;vârsta contestației și apropierea de părinți; conflictele de idei; dezvoltarea și
încurajarea creativității la puberi și adolescenți.

Strategii de evaluare
Prin examen oral/scris ce se constituie din:
Proba I de evaluare curentă: bilețele cu întrebări
Proba II de evaluare curentă: test
Activități în cadrul seminarelor: prezentări orale și scrise; participări în dezbateri; analiza studiilor de caz,
planuri de intervenție elaborate, informație suplimentară la subiect etc.
Proba de evaluare finală care se constituie din test docimologic.
Bibliografie
-

Obligatorie:
1. Creţu T., Psihologia vârstelor. Editura: Polirom, Iaşi, 2009.
2. Muntean A., Psihologia dezvoltării umane. Editura: Polirom, Iaşi, 2006.
3. Piaget J., Psihologia inteligenţei. Editura: Cartier, Bucureşti, 2008.
4. Piaget J., Inhelder B., Psihologia copilului. Editura: Cartier, Bucureşti, 2005.
5. Racu I., Racu Iu. Psihologia dezvoltării. Editura: [s.n.], Chișinău, 2013.
6. Racu Iu. Teoriile psihologice ale dezvoltării: suport de curs. Editura: [s.n.], Chișinău, 2013.
7. Şchiopu U., Verza E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. EDP, Bucureşti, 1995.
8. Verza E., Psihologia vârstelor. Editura: ProHumanitate, Bucureşti, 2000.
Opţională:
1. Golu P., Psihologia învăţării şi a dezvoltării. Editura: Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001.
2. Minulescu M., Psihologia copilului mic. Editura: Psyche, Bucureşti, 2003.
3. Piaget J., Judecata morală la copil. Editura: EDP, Bucureşti, 1978.
4. Sion G., Psihologia dezvoltării: Psihologia adultului și a vârstnicului. Editura: EDP, București, 2014.
5. Şchiopu U., Psihologia modernă. Editura: România Press, Bucureşti, 2008.
6. Verza E., Conduita verbală a şcolarilor mici. EDP, Bucureşti, 1973.
7. Vrăşmaş E., Educaţia copilului preşcolar. Editura: ProHumanitate, 1999.

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.016

Număr de
credite ECTS
2

Arte Plastice și Design
I, Licenţă
Didactica generală
Pedagogie, Științe ale Educației
Cojocaru - Borozan M.,dr. hab.,prof.univ., Papuc L.,
dr.conf.univ., Sadovei L.,dr.conf.univ.,
Oboroceanu V., lector univ.,
timusv@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

I

II

60

Total ore
contact direct Studiu individual
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 educațional.
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 învăţământ prin integrarea cunoştinţelor întru pragmatizarea formării profesionale.
Finalităţi de studii

- să definească conceptele de bază: sistem de învățământ, instruire, proces de învățământ, didactică
generală, 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;

Precondiții
Disciplinile anterior absolvite: Teoria și metodologia educației, Psihologia generală.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Teoria procesului de învăţământ. Didactica.
Precizări terminologice. Problematica didacticii generale. Procesul de învăţămînt - obiect de studiu al teoriei şi
metodologiei instruirii. Dimensiunile, caracteristicile şi nivelurile de referinţă ale procesului de învăţămînt.
Tema 2. Structura de acţiune a procesului de învăţământ.
Raportul predare - învăţare - evaluare: modelele predării. Teorii şi forme ale învăţării. Paradigmele şcolii
tradiţionale şi moderne. Cadru didactic debutant.
Tema 3. Normativitatea pedagogică.
Sistemul principiilor didactice. Descrierea şi funcţionalitatea principiilor didactice.
Tema 4. Comunicarea didactică bazată pe valorile culturii emoționale.
Repere teoretice ale comunicării didactice emoţionale. Corelaţia comunicare didactică - cultură emoţională.
Importanţa culturii emoţionale pentru raporturile comunicative şcolare. Competenţa de comunicare didactică.
Stilul de comunicare charismatic. Recomandări practice pentru dezvoltarea competenţei de comunicare
didactică emoţională. Strategii discursive şi de relaţionare comunicativă. Coordonatele competenţei de
comunicăre didactică emoţională.Condiţiile de eficientizare a comunicării.
Tema 5. Componentele structurale de bază ale procesului de învăţământ.
Obiectivele procesului de învățământ.
Finalităţi microstructurale. Definiri, funcţii. Taxonomia obiectivelor. Operaţionalizarea obiectivelor
Conținuturile procesului de învățământ.
Definiri, componente, caracteristici, funcţii ale conţinuturilor procesului de învăţămînt. Factorii care
condiţionează calitatea conţinuturilor. Obiectivarea conţinutului în documente şcolare.
Tema 6. Tehnologia didactică.
Forme de organizare a activităţii. Lecţia - forma principală. Metode de învăţămînt. Taxonomii. Prezentarea
analitică a pricipalelor metode de învăţământ. Strategia didactică. Consideraţii asupra caracterului activ al
instruirii. Mijloacele didactice. Moduri de organiazare. Definire şi taxonomii. Evaluarea rezultatelor școlare.
Tema 7. Proiectarea și evaluarea calității activității didactice.
Definiţii. Esenţa, necesitatea şi rolul proiectării didactice. Dezvoltarea proiectării: de la proiectarea tradiţională
la proiectarea curriculară. Niveluri şi etape ale proiectării. Proiectul de lecţie. Evaluarea calităţii activităţii
didactice.
Strategii de predare & învăţare

Prelegerea clasică, studiu de caz, expunerea euristică, conversaţia, demonstraţia, modelarea,
algoritmizarea, problematizarea, studiul de caz, cooperarea, simularea, asaltul de idei, exerciţiul,
consultaţia, seminarul interogativ, aplicativ.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă:
Testarea orală şi soluționarea anumitor situații de problemă la seminare.
Proba I de evaluare curentă - lucrare scrisă.
Proba II de evaluare curentă - proiectul orientativ al unei lecții de tip mixtă.

Portofoliul cu prezentarea de către student a sarcinilor de realizat din ghidul metodologic, a
notiţelor şi conspectelor scrise pe parcursul semestrului, constituie 60 % din nota finală.
Evaluarea finală de examen:
Testarea orală, constituie 40 % din nota finală.
Bibliografie

Obligatorie
1. Achiri I., Cara A. Proiectarea didactică. Orientări metodologice. Chişinău, 2004
2. Cristea S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, 2000
3. Oprea C. - L. Strategii didactice interactive. Edit. Didactică și Pedagogică, București: 2009
4. Cucoș C., Pedagogie. Iași,Polirom,2006
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.

Opţională:
1.

Albulescu M. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lecţiei în Predarea şi învăţarea disciplinelor socio umane. Polirom. Iaşi:2000.

2. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti: 2006.
3. Ilrich G.,Postmodernizm în educaţie,Bucureşti: 2007.
4. Ionescu M., Instrucţie şi educaţie. Cluj-Napoca: 2003.
5. Papuc L. Epistemologia şi praxiologia curriculumului universitar, Tipografia Centrală, Chişinău: 2005.
6. Pâslaru Vl., Papuc L., et.al., Construcţie şi dezvoltare curriculară, Cadru teoretic, Chişinău:2005.

7. Patraşcu Dm., Tehnologii educaţionale, Ed. Tipografa Centrală:2005.
8. Radu I., Ezechil L., Didactica. Teoria instruirii, Piteşti: Paralela 45, 2005.
9. Silistraru N. Note de curs la pedagogie. UPSC. Chişinău:2000.
10. Silistraru N. Pedagogia în tabele și scheme. Tipografia Centrală.Chişinău: 2010.

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
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.02.O. 017

Număr de
credite ECTS
2

Anul
I

Semestrul

Total ore

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,
pseudo-tradiţional, 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 curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.02.O.018

Număr de
credite ECTS
4

Anul

I

Educația tehnologica
I
Geometria descriptivă
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta Decorativă
Alexandru Vatavu, dr., conf. univ.
Alexandru Vatavu, dr., conf. univ.
fapdcreanga@gmail.com

Semestrul

Total ore

II

120

Total ore
contact direct
Studiu
individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Geometria descriptivă include studierea formelor spaţiale cu ajutorul metodelor grafice, care dă
posibilitatea de a înţelege forma figurii spaţiale, determinarea dimensiunilor şi poziţia reciprocă. Scopul
cursului este elaborarea, cercetarea şi fundamentarea metodelor de construire şi citire a desenelor, cât şi a
procedeelor de rezolvare a problemelor poziţionale şi metrice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea şi cunoaşterea metodelor fundamentale de proiectare;
Aplicarea metodelor fundamentale de proiectare în activitatea practică;
Să se formeze abilităţi practice în folosirea instrumentelor la îndeplinirea desenelor grafice;
Aplicarea materialului teoretic la rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice şi la îndeplinirea
lucrărilor grafice;
Integrarea cunoştinţelor geometrice în procesul de predare-învăţare a desenului tehnic, artelor
plastice şi educaţiei tehnologice în şcoală.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să se determine destinaţia socială şi orientarea pedagogică a „geometriei descriptive‖, şi rolul ei în
formarea şi dezvoltarea culturii grafice şi artistice;
să cunoască obţinerea şi citirea desenelor în proiecții dreptunghiulare (punct, dreaptă, plan);
să rezolve probleme poziţionale şi metrice;
să cunoască metodele de transformare a proiecţiilor;
să se familiarizeze cu studiul suprafeţelor poliedrice şi curbe, aplicarea lor practică, intersecţia
reciprocă a suprafeţelor;
să cunoască metodele de construire a desfăşuratei suprafeţelor poliedrice şi curbe;
să cunoască proiecţiile axonometrice. Obţinerea şi clasificarea lor. Proiecţii axonometrice
standardizate.
Să se utilizeze raţional computerul la obţinerea şi studierea desenelor grafice şi artistice.
Să aplice studierea desenelor tehnice prin intermediul proiecţiilor axonometrice.
Să aplice metodele de construire a desfăşuratelor la modelarea formelor geometrice spaţiale sau a unui
ansamblu de corpuri geometrice.
Să aplice construirea proiecţiilor punctului de intersecţie al dreptei şi planului, liniei de intersecţie a
două plane la secţionarea suprafeţelor poliedrice şi curbe cu un plan.
Să aplice metodele de transformare a proiecţiilor la determinarea mărimii adevărate a figurilor plane şi
rezolvarea problemelor poziţionale şi metrice.

Să conştientizeze legătura interdisciplinară a „Geometriei descriptive” cu alte discipline.
Să se determine coerenţa „Geometriei descriptive‖ cu alte discipline: desenul tehnic, perspectiva,
geometria elementară, geometria proiectivă, desen, grafică, pictură, proiectarea artistică, etc.
Să determine rolul şi importanţa cunoştinţelor ştiinţifice geometrice în dezvoltarea culturii
grafice şi artistice;
Să conștientizeze aplicarea integrală a cunoştinţelor geometrice la formarea şi dezvoltarea
imaginilor grafice şi dezvoltării creativităţii artistice.
Precondiții
Studenţii trebuie să cunoască studiul cursului elementar de geometrie plană, stereometria, studiul suprafeţelor
poliedrice şi de rotaţie, proiecţiile paralele şi centrale.
Unități de curs
Introducere. Geometria descriptivă ca ştiinţă. Obiectul şi metoda geometriei descriptive. Desenul şi desenul
proiectiv ca mijloc de reprezentare a formelor spaţiale pe plan, rolul desenului în activitatea omului.
Geometria descriptivă – partea componentă în pregătirea grafică a viitorilor pedagogi de artă plastică şi desen
liniar. Scurte date istorice din dezvoltarea geometriei descriptive.
Metode principale de proiectare: a) proiecţii centrale; b) proiecţii paralele (proiecţii axonometrice).
Proiecţii dreptunghiulare. Desenul punctului, dreptei şi planului. Proiectarea unghiurilor plane. Reprezentarea
planului pe desen.Reprezentarea pe desen a două plane paralele. Construirea liniei de intersecţie a două plane.
Perpendicularitatea dreptei şi a planului, a două plane, a două drepte.
Metode de transformare a proiecţiilor.
Metoda schimbului planelor de proiecţii. Metoda rotaţiei în jurul unei drepte (proiectante, de nivel).
Translarea paralelă. Aplicarea metodelor de transformare a proiecţiilor la rezolvarea problemelor.
Poliedre. Noţiuni de bază şi definiţii. Reprezentarea poliedrelor pe desen. Intersecţia suprafeţelor poliedrice cu
un plan şi o dreaptă. Determinarea mărimii adevărate a secţiunilor poliedrului cu un plan. Intersecţia reciprocă a
suprafeţelor poliedrice. Construirea desfăşuratei suprafeţelor poliedrice. Metoda de construire a desfăşuratelor a
suprafeţelor poliedrice.
Linii şi suprafeţe curbe. Noţiuni de bază despre formarea şi reprezentarea liniilor şi suprafeţelor curbe pe
desen. Suprafețe riglate şi nereglate. Suprafeţe de rotaţie. Suprafețe desfăşurabile şi nedesfăşurabile,
Intersecția suprafețelor curbe cu un plan şi o dreaptă.
Intersecţia reciprocă a suprafeţelor curbe. Metoda planelor secante. Metoda sferelor secante. Construirea
desfăşuratei suprafeţelor curbe.
Proiecţii axonometrice. Noţiuni de bază şi definiţii. Axonometria – metoda coordonatelor de construire a
imaginii intuitive, ce redă proprietăţile metrice a figurilor spaţiale.
Proiecţii axonometrice oblice (frontal izometrice, frontal dimetrice şi orizontal izometrice).
Proiecţii axonometrice dreptunghiulare. Reprezentarea circumferinţei în proiecţiile axonometrice
dreptunghiulare.
Construirea proiecţiilor axonometrice ale figurilor plane şi spaţiale (proiecţii frontal izometrice,
orizontal izometrice; izometrice dreptunghiulare, dimetrice dreptunghiulare). Construirea proiecţiilor
axonometrice ale suprafeţelor de rotaţie.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Documentarea științifică, analiza, sinteza, modelarea grafică, problematizarea, elaborarea proiectelor grafice,
lucrări grafice, machetarea, algoritmizarea.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă: se efectuează in formă de teste, lucrări de control, lucrări grafice, rezolvarea problemelor
poziţionale şi metrice şi elaborarea portofoliului cu lucrări grafice la conţinutul disciplinei.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic.
Analiza individuală şi în grup a lucrărilor.
Analiza gradului de integrare a ideii şi a transpunerii ei practice
verificări pe parcurs şi examen (colocviu).
Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) si evaluarea
curentă (60% din nota finală). Criteriile de evaluare la geometria descriptivă se elaborează în corespundere cu

obiectivele curriculare stabilite.
Bibliografie
Obligatorie:
7. A.Matei, V.Gaba, T.Tacu, „Geometria descriptivă‖, Bucureşti, 1982.
8. V.N.Vinogradov, „Geometria descriptivă‖, Moscova, 1989.
9. A.I.Vatavu, „Geometria descriptivă în probleme şi exerciţii‖, Chişinău, 1997.
Opţională:
10. I.Moncea, „Geometrie descriptivă şi desen tehnic‖, Bucureşti, 1982.
11. M.Ceapă, „Geometria descriptivă. Curs de prelegeri‖, Chişinău, 1991.

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

DV, DI, AP, ET, AD, P
I Licență
Tehnologii informaţionale
Studiul Artelor, Grafica şi Metodologia instruirii
Svetlana Muntean, lector superior
Svetlana Muntean, lector superior, Alexandru
Ermurache, lector superior
svmunt@yahoo.com

Codul cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

G.G.02.O.019

2

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul Tehnologii informaţionale include studierea componentelor unui calculator, elementele
şi operaţiuni de bază ale sistemului Windows, gestionarea documentelor, editarea şi procesarea de
texte, asistenţă Word, desenarea cu instrumente grafice specifice, manevrarea desenelor în Paint,
construcţia reţelei Internet, accesul la servicii Internet.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea şi cunoasterea metodelor fundamentale a tehnologiilor informaţionale;
Utilizarea mai eficientă a calculatorului;
Cunoasterea elementelor de bază componente a calculatorului.
Indentificarea principiilor didactice moderne în grafica de computer;
Utilizarea tehnologiilor informaționle în exercitarea diferitelor atribuții și pentru propria perfecționare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să explice indentificarea principiilor didactice moderne în tehnologiile informaţionale (programa
Word);
Să utilizeze importarea şi exportarea diferitor structuri de date între programe;
Să demonstreze transformarea şi prelucrarea textelor şi a imaginilor;
Să prezinte definirea cadrelor şi potiţionarea acestora in pagină;
Să aplice elementele de bază a ferestrelor de lucru;
Să elaboreze utilizarea formatării textului şi operaţiuni cu fişiere;
Să argumenteze aplicarea tabelelor şi diagramelor.Să utilizeze principiile de bază în realizarea lucrărilor
grafice;
Să aplice corect principiile de stilizare şi abstractizare în lucrările grafice.
Precondiții
Studenții trebuie să cunoască elementele componente principale și periferice ale calculatorului, , lansarea în
execuție a unei programe, metodele fundamentale a tehnologiilor informaționale. distingerea elementelor de
bază a calculatorului, utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării informaţiei.elementele de bază componente a
calculatorului, utilizarea stocării, transmiterii şi prelucrării informaţiei.
Unități de curs

1. Specificarea programelor VECTOR (Adobe Illustrator, Corel Draw, Free Hand;
2. Fereastra programului adobe Illustrator;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instrumente grafice;
Folosirea culorilor;
Desenarea unei imagini;
Comenzile din meniul principal;
Executarea unei imagini vectoriale, redarea volumului ;
Folosirea elementelor de bază a unei compoziţii la realizarea colajului.

Metode și tehnici de predare și învăţare
Prezentarea materialului,expunerea, explicația, analiza si sinteza,dialogul dirijat, lucrul individual.
Strategii de evaluare
Se efectuează 2 evaluări pe semestru în formă de lucrări grafice executate la computer şi referat la tehnologiile
informaţionale.
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:
7. Bott Ed. Utilizare Windows. Bucureşti: Editura Teora, 1998;
8. Lassell Joan, Ramsay Carol. PC-Primii paşi, Bucureşti: Editura Teora, 1998;
9. Rosch Winn L. Totul despre hardare. Bucureşti: Editura Teora, 1999;
10. Simpson Alan, Olson Elizabeth. Ghidul dumneavoastră pentru Windows. Bucureşti: Editura All
Educational, 1998.
Opţională:
11. Petrov M., Molocikov V.. Grafica la computer. S.-Petesburg: ed. Piter, 2006;
12. Wempen Faithe, Aitken Peter. Microsoft Office 97 Professional. Bucureşti: Editura Teora, 1998.

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

Anu
l

Semestrul

G.02.O.020

6

I

II

Limba şi Literatura Română şi Engleză
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Limba Engleză
Grădinari Galina, dr., conf. univ. ; Gangan Olesea, lector;
Baltag Veronica, lector superior; Nicolaev Eudochia, lector
superior; Tatiana Yavuz, doctor; Cravcenco Tatiana, lector
superior.
gradinarigalina@yahoo.com

Total ore

180

contact
direct
120

Total ore
Studiu individual
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul urmăreşte formarea cunoştinţelor si competenţelor lingvistice din domeniile: fonetică; gramatică şi
morfologie; sintaxă; scrierea dictărilor, rezumatelor, compunerilor şi eseurilor; comunicarea pe diverse teme care reflectă
posedarea limbajului tematic şi de specialitate; lectura individuală a literaturii adaptate şi în original.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
recunoasterea diverselor structuri şi noţiuni gramaticale.
argumentarea utilizarii anumitor selectări, concluzii, idei, reguli;
efectuarea traducerii sincronică;
servirea corecta de unităţi gramaticale şi scriere;
dezvoltarea trecerii de la o concepţie simplă la alta mai complexă cu o sferă mai largă;
proiectarea unei schiţe sau unui plan de producere şi reproducere a unui text, operă;
extinderea deprinderilor de scriere a unei compuneri, eseu;
distingerea modelelor fundamentale de intonaţie;
recunoasterea diferitelor varietăţi nestandarte în vorbirea orală;
identificarea elementelor de diferenţiere în perceperea, recepţia şi producerea morfemelor (3rd person, singular,
plural, possessive, past);
determinarea lexicului uzual reieşind din context;
reproducerea expresiva şi fluenta;
argumentarea structurilor noi prin aplicarea parafrazei;
utilizarea unui vocabular uzual şi de specialitate;
crearea dialogurilor, situaţiilor în baza structurilor studiate;
clasificarea vocabularului studiat după diverse criterii gramaticale şi semantice;
prezicerea evenimentelor, situaţiilor, caracterelor în cadrul citirii şi audierii;
inventarea unui sistem de valori şi contexte cognitive.

Finalităţi de studii
Sa producă dialoguri, situaţii de comunicare şi alte texte în baza materialelor studiate.
Să utilizeze un vocabular uzual la temele propuse si de specialitate;
Să determine sensul cuvintelor noi reieşind din context.
Să formeze deprinderi de citire şi traducere expresivă şi fluentă;
Să utilizeze corect structurile gramaticale în comunicare şi scriere;
Sa aplice cunoştinţele acumulate la nivel de comunicare, discuţie, scriere corectă, coerenţă şi fluenţă;
Să distingă modele fundamentale de intonaţie;
Să posede deprinderi de audiere şi percepere a informaţiei audiate;
Să identifice diverse structuri şi noţiuni gramaticale;

Precondiţii
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe temeinice de limbă engleză (fonetică, gramatică, lexic, comunicare); trebuie
sa fie capabili sa utilizeze informaţia însuşită pe parcursul anului I şi II în contexte proprii (dialoguri, comunicări,
dezbateri, studii de caz, eseuri, referate ştiinţifice) şi să citească texte originale de autori englezi şi americani.

Unităţi de curs
Revision of Tenses; Gerund, Infinitive, Particple; Passive Voice; Sequece of Tenses; Conditonal Sentences; WishSentences; System of Edcation in the UK, the USA and in Moldova; Arts; Bringing Up Children – Teaching
Responsibility; Types of Discipline; Modern Technologies; Man and Nature; Will TV Outshine Books; Outstanding
People; Customs and Traditions; All the World Is a Stage.

Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Chestionare orală, lucrări scrise, lucrări practice, eseuri tematice.

Strategii de evaluare
Evaluarea curentă
În contextul evaluării curriculare se vor efectua următoarele tipurilor de evaluare: evaluarea iniţială, care se realizează la
începutul semestrului; evaluarea formativă realizată pe parcursul orelor practice.
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
Evaluarea finală de examen
Evaluarea finală este exprimată prin notă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte).
Criteriile de evaluare a cunoştinţelor la disciplina dată sunt elaborate în baza obiectivelor curriculare.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale.

Bibliografie
Obligatorie:
1. Arakin V. D. Practical Course of English (1st year), Higher School Publishing House, Moscow, 2000.
2.

Rivers, W., Temperley, M. 1978. A Practical guide to the teaching of English as a second foreign language. New
York: Oxford University Press. Leech, G. 1980. A communicative grammar of English. London. Longman.
Opţională:

3.
4.
5.

Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press, 1985.
Soars John and Liz, Headway, Oxford University Press: elementary.
Wacyn-Jones T., Target Vocabulary, Penguin Books, Harmondsworth, 1994

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.121

Număr de credite
ECTS
4

Anul

I

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
anasimac777@gmail.com
Semestrul

II

Total
ore

Total ore
contact direct

120

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).
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.
Opţională:
13. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
14. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. «Сварог и К», 1999.

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

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. 122

Număr de
credite ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

I

II

120

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 simultansuccesiv.
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

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artistica a materialelor

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

Educația tehnologica
I 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

Total ore

S.02.O.123

2

I

II

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.
3. Mijloacele principale de realizare în compoziţia decorativă.
4. Principiile designului şi transformarea plastică în compoziţia decorativ-frontală.
2. Studiu practic.

5. Transformarea plastică și pricedeele ei
6. Activizarea plastică și procedeele ei
7. Structura plastică
8. 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:
4. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
5. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
6. 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:

5.
6.
7.
8.

Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
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.02.O.123

Număr de
credite ECTS
2

Anul
I

Semestrul
II

Educatia tehnologica(b)
I licenţă
Ceramica
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru
Total ore
60

contact direct
30

Total ore
Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de bază din cadrul modulului arta decorativă. Se
studiază principiile generale artistice şi tehnologice despre ceramica.
In cadrul cursului studenții să studiază proprietățile plastice ale materiei prime, principiile de decorarea
şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să determine conținutul şi principiile de realizare a obiectului de studiu Ceramica artistică
Însușirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea libera cu principiile elaborării compozițiilor volumetrice.
Alegerea adecvată a legităților, metodelor și principiilor de construire a compozițiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea gândirii şi gustului estetic.
Aplicarea cunoștințelor acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrărilor în
ceramica la nivel profesionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Crearea operei de artă originale.
Elaborarea noi idei, soluții în tratarea spațiului plastic..
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

•

Să consolideze cunoștințe în domeniul ceramicei şi implicarea lor în şcoli, colegii, licee de arte plastice
şi şcoli de cultură generală;
• Sa cunoască proprietățile plastice ale materiei prime.
• Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
• Sa cunoască smalțul transparent, angoba, emailul şi pigmenții de ceramică
• Sa cerceteze tradițiile naționale reflectate m operele la arta decorativă aplicata (în ceramica) ale
meșterilor populari
• Să însușească principiile de decorare şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. De
asemenea studenții trebuie să cunoască principiile de baza a desenului, pictura şi compoziția pentru
implementarea cursului de ceramică artistică în cadrul școlilor de arte plastice pentru copii.
Unități de curs

1. Panou decorativ din modul. Date generale. Căutări plastice a unui panou decorativ (hârtie, creion).
2. Căutări plastice a unui panou decorativ in materie primă (lut).

3. Îndeplinirea modele de modul.(lut)
4. Modelarea artistică ale formelor din ghips.
5. Modelarea în forme.(16 buc.)
6. Curățirea modului.
7. Proiectul în culoarea a panoului.
8. Set pentru paste făinoase cu decor etnografic. Date generale.
9. Căutări plastice a setului pentru paste făinoase (hârtie, creion).
10. Pregătirea localelor a setului pentru paste făinoase.
11. Modelarea formei setului pentru paste făinoase in materia primă – lut.
12. Ornarea obiectelor din setul pentru paste făinoase.
13. Curățirea obiectelor din setul pentru paste făinoase.
14. Smălțuirea obiectelor din setul pentru paste făinoase.
15. Proiectul tehnic a setului pentru paste făinoase (hârtie, creion)
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea şi analiza lucrărilor din fond metodic, explicarea tehnicei de executarea obiectelor din lut,
studierea literaturii şi vizionarea filmelor de specialitate
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi a abilităților formate in cadrul disciplinei se efectuează
2 evaluări pe semestru. Prima evaluarea in baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute in programa analitică;
soluționării ideilor individuale. A doua evaluarea - posibilitatea şi măiestria de transpunere in material a
cunoștințelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, autoinstruire; volumul şi numărul variantelor de lucru.
(60 % din nota finală). Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului în cadrul examenului
(vizionarea) 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Acunova. L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennih cheramiceschih izdelii. „Visşaia şcola",1984.
Argintescu-Amza,N. Exresivitate, valoare şi mesaj plastic, Meridiane, p.
Brion, M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Livşiţ. M. Decorativno-pricladnoe iscusstvo MSSR. „Sovetschii hudojnic", M. 1979.
Miclaşevschii. A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturipo stroitelistvu".
Leningrad, 1971.
7. Poverin. A Gonciarnoe delo. „Kultura și tradiţia‖, Moskva.
8. Греку. Т. М. Архитектурная объёмно-пространственная керамика в городской застройке.
«Штиинца», Кишинёв 1975
9. Http://www.bi-art.ru/www-poverin/index.htm

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

Educatia tehnologica
I licență
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

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.123

Număr de
credite ECTS
2

Anul

Semestrul

Total ore

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect
materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei

artistice;
Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie să
cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia.
Unități de curs
Prelucrarea mecanică a lemnului. Diversitatea mașinilor, destinația, construcția lor. Securitatea muncii în
atelierul de prelucrare mecanică a lemnului. Strungul pentru lemn. Prelucrarea exterioară și interioară.
Proiectarea și executarea în material a unui articol la strung.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea;
Compararea;
Exercițiu, lucrare practică;
Lucru în echipă (grup);
Metode expozitive;
Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
7. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
8. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
9. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
10. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
11. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
12. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000

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

Educatia tehnologica
I licență
Giuvaiergerie
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Olga Tiron, lector superior
Olga Tiron, lector superior

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestru
l

Total ore

S.02.O.123

2

I

II

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―giuvaiergerie‖ are drept scop dotarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi artiști plastic ce țin de
domeniul acestui gen de arta decorative. Pe parcursul acestui curs studenții v-or însuși diferite modalități de
reprezentare grafica a proiectelor giuvaiericale, c-or face cunoștințe cu diferite tehnici de executare
transpunându-și ideile in material.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să înveţe a executa grafic un proiect artistic al unui obiect giuvaergical, folosind diferite mijloace
artistice de exprimare şi luând în considerație tehnica aleasă.
Să înveţe a combina armonios metalul ales pentru executarea unei piese giuvaergicale cu una sau mai
multe pietre, ţinănd cont de proporţiile cantitative şi coloristice.
Să cunoască diferite mijloace de prelucrare decorativă a pieselor giuvaergicale, de transpunere a
ornamentului în metal: ştemuirea, smalţul artistic, filigranarea, gravarea, sudarea cu aliaj Ag, Au, CO.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Sa aplice cunoștințele acumulate in domeniul compoziției si a tehnologiei prelucrării materialelor in
realizarea unui proiect artistic giuvaiergical.
Să aplice cunoștințele acumulate în domeniul compoziției şi a tehnologiei prelucrării metalelor, la
realizarea unui proiect artistic giuvaergical, la transpunerea în material (metal) a unei piese
giuvaergicale.
Să explice procedeul de stilizare a elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect stilizat.
Să dezvolte în sine originalitatea, capacitatea de a inventa variații formale, de a introduce într-o operă
de artă giuvaergicală irepetabilul, unicul, un anumit element personal.

Sa se formeze abilități practice in folosirea instrumentelor la îndeplinirea in material a
compozițiilor giuvaiergicale.
Precondiții
Să creeze proiecte artistice şi tehnice corespunzător tehnologiei prelucrării artistice ale metalelor. Să realizeze
în metal piese giuvaergicale, ţinînd cont de : utilitate, interferarea formei plastice şi a ornamentului, de tehnica
de prelucrarea aleasă, de culoarea metalului şi eventual de pietre.
Unități de curs
Aliaje de sudat. Sudarea metalelor prețioase și colorate Executarea proiectului tehnic. Transpunerea în metal a
unei piese giuvaiergicale cu elemente tăiate cu ferestrăul de traforaj.
Metode și tehnici de predare și învăţare
- teoretice: prezentarea teoretică a ideilor, conceptelor, definițiilor, principiilor, analiza, sinteza,

compararea, generalizarea, sistematizarea, clasificarea, ilustrarea grafică a conceptelor și ideilor;
- practice: convorbirea, consilierea, observarea etc.
experimentale: experimentul pedagogic/creativ, testarea cunoștințelor, evaluarea lucrărilor practice ale
studenților.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formale în cadrul disciplinei se efectuează în baza
realizării lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționarea ideilor individuale; posibilitatea de
transpunere în material a cunoștințelor teoretice; autoinstruire; volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la examen. Evaluarea finală
constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) și evaluarea curentă ( 60% din nota
finală).
Bibliografie
Obligatorie:
12. N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma, Moskva 1990;
13. Marcenkov V. I. Iuvelirnoe delo, Moskva, vishaya shkola 1984;
14. Peter Dormes Thexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
15. V.T.Nikiororov. Iuvelirnoe iskustvo, Rostov na Donu, 2006;
16. Jasper Stone vse o dragotenih kamnyah, Moskva ―Onix‖, 2007;
17. Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖, București, 1993.

Facultățile: Filologie, Istorie și Geografie, Arte
plastice și desigh, Limbi și literatueri străine,
Psihologie și psihopedagogie, Științe ale educației
Licenţă
Educație Fizică

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

de

Educație Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Țapu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com

Codul cursului Număr de credite Anul
ECTS

Semestrul

Total ore

G.02.O.024

2

60

-

I

Total ore
contact direct
60

contact indirect
-

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:

10. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica,
Ed. Printech, 2000, 265 p.
11. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conținutului învățământului superior de cultură fizică.
țtiința culturii fizice. Chiținău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.

12. Ciorbă Constantin. Teoria și metodica educației fizice. Chișinău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:

13. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecții). Chișinău, ‖Valinex‖,
2007 – 152
14. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Pitești, 2001, 290 p.
15. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chișinău 2007.
16. Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001

Anul II,
semestrul III

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.028

Număr de
credite ECTS

2

Anul

II

Semestrul

Limbi și Literaturi Străine, Arte Plastice și Design
Licență
Psihologia educației
Psihologie și Psihopedagogie Specială, catedra
Psihologie
Popescu Maria
popescumar22@yahoo.com

Total ore

III

60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

1. Psihologia educaţiei este disciplina care pune începutul pregătirii psihopedagogice a profesorului,
creându-i atât un cadru explicativ al fenomenelor observabile în actul educativ cât şi premisele unei
intervenţii educative eficiente.
2. Actualitatea constă în identificarea și investigarea cauzelor, dificultăților pe care le întâmpină elevii
în procesul de studii, dar și găsirea pârghiilor de ordin psihologic prin care se eficientizează activitatea
didactică, experimentarea celor mai eficiente metode și tehnici educaționale și didactice.
3. Datele psihologiei educației sunt utile pentru evaluarea rezultatelor obținute în activitatea
didactică și în recomandarea măsurilor necesare progresului educativ. Prin intermediul acestei
discipline putem să orientăm și să adaptăm subiectul spre acele strategii care corespund fondului și
potențialului său individual psihic și neuropsihic, întrucât toate procesele cerebrale care contribuie la
învățare sunt dependente de sistemul nervos și psihic, implicit de gradul de interes și efortul
voluntar depus de către subiect.
4. Poziționarea logică a cursului în ciclul disciplinilor, conexiunile cu alte cursuri (legături pe vertical
și orizontală).
- Cursul face parte din cursurile fundamentale ale modului psihopedagogic;
- este primul curs din modulul psihopedagogic, are tangențe cu psihologia generală, psihologia
vârstelor, psihologia socială etc.
- are la bază cultura și pregătirea generală a studentului, se sprijină pe disciplinile studiate în
cadrul instituțiilor preuniversitare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competențe de cunoaștere și înțelegere: operarea cu concepte fundamentale în domeniul
psihologiei educației; de înţelegere a statutului epistemologic şi a rolului psihologiei educației
în pregătirea pentru cariera didactică.
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor: de stimulare a unei atitudini
responsabile, pozitive faţă de dezvoltarea profesională pentru cariera didactică; de stimulare a
comportamentelor prosociale, de relaţionare constructivă cu diverşi factori educaţionali şi de

implicare activă în viaţa comunităţii.
Competențe de analiză: evaluarea critică a situaţiilor problematice/conflicte şi a soluţiilor
posibile în sistemul de învățământ actual; de a participa la dezbateri şi a analiza probleme
pedagogice.
Competențe de dezvoltare profesională continuă: de promovare a relaţiilor interpersonale
centrate pe valori şi principii democratice în activitatea didactică; de adoptare a unei atitudini
inovative, receptive, deschise faţă de schimbare, optimizare şi asigurarea calităţii în educaţie.
Finalităţi de studii

Dezvoltarea competențelor de cunoaștere şi înţelegere: să definească obiectul de studiu,
importanţa teoretică şi practică, obictivele disciplinei, legătura ei cu ştiinţele educaţiei; să
cunoască particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor; să cunoască şi să înţeleagă
aspectele caracteristice relaţiei profesor-elev; să cunoască şi să înţeleagă particularităţile clasei
de elevi ca grup social şi a relaţiilor existente la acest nivel.
Dezvoltarea competențelor de aplicare a cunoştinţelor şi a înțelegerii: să folosească metodele
şi tehnicile psihologice în investigarea și interpretarea fenomenului de eşec şcolar din punctul
de vedere al profesorului, elevului şi părintelui; să identifice particularităţile specifice
profesorului eficient; să identifice nivelulul motivaţional necesar elevului pentru o învăţare
eficientă; să interpreteze factorii facilitatori şi frenatori ai creativităţii elevului; să identifice
factorii perturbatori ai învăţării şcolare să manifeste atitudine de toleranţă și respect faţă de
diversitatea (religioasă, rasială, etc.) elevilor; să manifeste atitudini pozitive faţă de interesele,
înclinaţiile şi aptitudinile elevilor, atitudine materializată în realizarea demersului didactic;
crearea unui climat afectiv pozitiv (bazat pe încredere, acceptare, toleranţă, dorinţă de învăţare)
în grupul de copii; să manifeste reacţie de răspuns la nevoile de dezvoltare individuală a
elevilor, prin promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice; să construiască fişa
psihopedagogică a elevului; să utilizeze strategii de predare-învăţare-evaluare care să stimuleze
elevii în învăţare, să îi ajute să se cunoască şi să se autoevalueze, încurajând astfel progresul
fiecăruia; să valorifice particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor în proiectarea şi
organizarea procesului instructiv-educativ; să valorifice în activitatea didactică teoria
inteligenţelor multiple.
Dezvoltarea competențelor de analiză: să opereze analitic, sintetic și critic cu conținutul
informațional din domeniul psihologiei educației; să opereze corect cu noţiunile din
psihologia educației; să formuleze judecăţi privind procesul de instruire și educație a elevilor;
să analizeze rolul factorilor, crizelor, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale,
activităţii primordiale, zonei proxime etc. în cadrul procesului instructiv-educativ.
Dezvoltarea competențelor de formare profesională continuă: să-și dezvolte abilităţi de
relaţionare /comunicare eficientă profesor-elev; să dea dovadă de îmbogăţire permanentă a
arsenalului de cunoştinţe în domeniul psihologiei educației; să posede noi deprinderi şi abilităţi
în acest domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură a psihologiei; să cunoască
noile teorii ale învățării; să-şi desăvârşească permanent cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi
competenţele în domeniul psihologiei educației.
Precondiții

1. Discipline anterior studiate: Psihologia generală, psihologia vârstelor.
2. Condiții prealabile:
- cunoașterea limbii de instruire la nivel de vorbitor adult;
- operaționalizarea terminilor în domeniul: psihologiei generale, psihologia vârstelor;
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un eseu, referat; de a căuta și
rezuma sursele bibliografice; de organizare independentă a activității de învățare; de gestionare
eficientă a timpului pentru realizarea lucrului individual etc.
Conținutul unităților de curs

Tema 1. Introducere evolutivă în psihologia educației.
Tema 2. Psihologia învățării.
Tema 3. Principiile și legile învățării eficiente.
Tema 4. Psihologia procesului educațional.
Tema 5. Psihologia cadrului didactic.
Tema 6. Personalitatea elevului.
Tema 7. Nivele de abordare a personalității elevului.
Tema 8. Comunicarea asertivă.
Tema 9. Conflictul educațional
Strategii de evaluare

Prin examen scris ce se constituie din:
Proba de evaluare curentă: test.
Activități în cadrul seminarelor: prezentări orale și scrise; participări în dezbateri; analiza
studiilor de caz, planuri de intervenție elaborate, informație suplimentară la subiect etc.
Proba de evaluare finală care se constituie din test docimologic.
-

Bibliografie

Obligatorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opţională:
1.
2.
3.

Boncu Șt., Ceobanu C. Psihosociologie școlară. Ed. Polirom, Iași, 2013.
Cosmovici A., Iacob L. Psihologie şcolară. Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
Losîi E. Psihologia educației. Chișinău, Ed. CEP USM, 2014.
Golu P., Golu I. Psihologie educaţională. Ed. Miron, Bucureşti, 2003.
Pânişoară I.-O. Comunicarea eficientă. Ed. a III-a., Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
Petrescu P. Psihologie şi educaţie. Ed. Eurostampa, Timişoara, 2007.
Sălăvăstru D. Psihologia educaţiei. Ed. Polirom, Iaşi, 2004.

Albu G. O psihologie a educaţiei. Ed. Institutul European, Iaşi, 2005.
Crahay M. Psihologia educaţiei. Ed. Trei, Bucureşti, 2009.
Gavreliuc D., Gavreliuc A. Școală și schimbare socială. Editura Universității de Vest,
2012.
4. Negovan V. Introducere în psihologia educaţiei. Ed. Universitară, Bucureşti, 2005.
5. Stănescu M. Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
6. Turcu F., Turcu A. Fundamente ale psihologiei şcolare. Ed. a II-a, Ed. Educaţional,
Bucureşti, 1999.

Arte Plastice și Design
Ciclul I, Licența
Tehnologii educaționale
Pedagogie/ Știinţe ale Educaţiei
Oboroceanu V.,lector univ.
timusv@yahoo.fr

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
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Cadre didactice implicate
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F.03.O.029

-
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II
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l
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III

60

Total ore
contact direct
studiu individual

30

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 profesori. Partea II / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică „Ion Creangă‖,
Institutul de Instruire Continuă. 2007.
18. Calaraş C. Organizarea activităţii educative: Suport de curs, Ch.: UPSC, 2011/ 106 p.
19. Cojocaru-Borozan M., Papuc, L. et al. Fundamentele științelor educației. Manual universitar,
Chișinău: UPS „Ion Creangă‖, 2014. 446 p.
20. Corlat S., Karlsson G. et al. Metodologia utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie
în învăţământul superior, Chişinău: UST, 2011. 204 p.
21. Focşa-Semionov S. Învăţarea academică independentă şi autoreglată, Chişinău: 2009.
22. Lanz R. Pedagogia Waldorf. Un drum spre un învăţământ mai uman, Bucureşti:2002 .
23. Mândâcanu V. (coord.) Tehnologii educaţionale moderne, vol. III, IV, VIII. UPS „Ion Creangă‖
24. Popa I. Profesorul eficient, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza‖, 2002/ 171 p.
25. Popov L. Tehnologii informaţionale de comunicare. Note de curs, Bălţi: 2006.
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F.03.O. 030
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5

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com
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direct
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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 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,
pseudo-tradiţional, 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.
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Educația tehnologică
I, licență
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
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Total ore
contact direct
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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 cursul de matematică din liceu, să cunoască reprezentările figurilor și a corpurilor
geometrice.
Unități de curs

Inițiere în desenul tehnic. Standarde de stat. Sisteme de proiecții. Caractere de linii. Caractere de litere. Desen
geometric. Construirea poligoanelor regulate. Recomandări. Curbe tehnice. Curbe de florar. Conicitate și
înclinații.
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
1. Рэйлян В. Чебан Е., .Proiectarea ergonomică a mobilei, Chișinău, 2015Negomireanu I. Noţiuni
introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
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F. 03. O. 032

DV, ET
Ciclul I - Licența
Teoria și Metodologia Educației Tehnologice
Facultatea Arte plastice şi Ddesign. Catedra: Studiul artelor,
Grafica şi Metodologia instruirii
Dvornic Mihaela
Dvornic Mihaela
DvornicMihaela@yahoo.com
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Teoria și metodologia educaţiei tehnologice‖ prevede studierea bazelor fundamentale ale instruirii şi
educaţiei tehnologice în vederea iniţierii viitorilor profesori în procesul de predare-învățare-evaluare la nivelul
treptelor şcolare/universitare.
Scopul disciplinei „Teoria și metodologia educaţiei tehnologice‖ 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 și implimentarea în cadrul activităților didactice diverse tipuri și instrumente de
evaluare; etc..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Identificarea problemelor teoretice şi practice ale Educației Tehnologice;
Definirea termenilor și conceptelor de bază ale cursului;
Descrierea formelor şi metodelor de organizare şi realizare a procesului educaţional la
Educaţia tehnologică la nivelul treptelor şcolare/universitare;
Distingerea tipurilor de materiale specifice Educației tehnologice în contextul conținuturilor
curriculare;
Identificarea tehnologiei de lucru specifice pentru fiecare modul curricular;
Descrierea tipurilor și metodelor de evaluare aplicate în cadrul educației tehnologice;
Coordonarea activităților de educație tehnologică cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
Utilizarea corectă în procesul de comunicare şi predare terminologia specifică disciplinei;
Proiectarea activităților de educație tehnologică;
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 cunoască și să aplice tipurile de lecții specifice orelor de educația tehnologică;
Să demonstreze specificul învăţării deprinderilor la câteva module curriculare studiate;
Să posede diverse tehnici de lucru în domeniul artelor decorative şi să le aplice metodic în
activitatea didactică la educaţia tehnologică;
Să implimenteze în procesul didactic instrumente complementare de evaluare a cunoștințelor,
capacităților și a produselor realizate de elevi;Să proiecteze activități didactice conform
conținuturilor curriculare, standardelor educaționale și particularităților de vârstă ale elevilor;
Să utilizeze eficient principiile, metodele și tehnicile specifice educației tehnologice în
activitatea didactică;
Să aplice în procesul de predare-învăţare-evaluare diverse metode activ-participative;
Să elaboreze material didactic pentru lecţii la un nivel artistic şi tehnologic înalt;
Să elaboreze proiecte didactice de lungă durată și de scurtă durată în corespundere cu cerințele
curriculare.
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, să cunoască diferite tehnici decorative: croșetare,
tricotare, broderie; tradiții și obiceiuri în arta populară, etc.
Unități de curs
1. Introducere în disciplină. Bazele psihopedagogice ale Educaţiei tehnologice;
2. Metodologia predării Educaţiei tehnologice în învățământul preuniversitar;
3. Studiul curriculum-ului școlar la educația tehnologică;
4. Proiectarea didactică a activităților de educație tehnologică;
5. Specificul organizării și desfăşurării activităţilor de educație tehnologică;
6. Strategii didactice specifice procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul lecțiilor de
educație tehnologică;
7. Metodologia predării modulului „Arta culinară şi sănătatea‖;
8. Metodologia predării modulului „Arta acului‖;
9. Metodologia predării modulului „Tricotarea‖. Metodologia predării modulului „Croşetarea‖;
10. Metodologia predării modulului „Arta ceramicii‖;
11. Metodologia predării modulului ―Tehnologia prelucrării lemnului‖. Metodologia predării
modulului ―Tehnologia prelucrării metalelor‖;
12. Metodologia predării modulului ―Arta covorului‖;
13. Metodologia predării modulului ―Design vestimentar‖;
14. Evaluarea didactică la educația tehnologică;
15. Mini-modelări de situații pedagogice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi
susţinerea proiectului de educație tehnologică, consultarea surselor bibliografice de bază.
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 tehnologice 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. Curriculum şcolar. Clasele gimnaziale. Tipografia centrală, Chişinău, 2010.
2. Educaţia tehnologică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru clasele I - IX,

Antonina Rusu, Anatol Tîrnău, Magdalena Mocreac; coord. : Daniela Cotoviţchi Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău:Editura Lyceum,2011.
3. Sârbu D., Matei S., Cosma D., Sârbu M. A., Metodica predării educației tehnologice în
învățământul preuniversitar. Editura Arves
4. Oprea C. Strategii didactice interactive. București: SPER, 2006.
5. Secrieru-Harbuzaru P., Rusu A., Morei E. Educaţia tehnologică, cl.IV-a. Editura Cartier,
Chişinău, 2001
6. Clin, T. Activităţi nonformale la Educaţia tehnologică în cadrul modulului „Tehnologia
prelucrării fibrelor vegetale‖ /T. Clim // Revista Tehnocopia. – 2009. – Nr.1. – P. 53-58. 3.
7. Cotic, I. Modelarea la lecţiile de Educaţie tehnologică / I. Cotic // Revista Tehnocopia. – 2010.
– Nr. 2(3). – P.46-53.
8. Fotescu, E. Despre evaluarea didactică la discipline de studiu cu caracter tehnic / E. Fotescu,
L. Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2011. – Nr. 2(5). – P. 5-9.
9. Fotescu, E. Despre evaluarea didactică la discipline de studiu cu caracter tehnic / E. Fotescu,
L. Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2011. – Nr. 2(5). – P. 5-9.
10. Guţalov, L. Problematizarea – metodă eficientă de formare a competenţelor / L. Guţalov, E.
Fotescu // Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr. 1(6). – P. 10-16.
11. Niţucă, C. Educaţie prin creativitate tehnică / C. Niţică // Revista Tehnocopia. – 2009. – Nr.1. –
p.19-24.
Opțională:
1. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I București: Editura Didactica Publishing
House, 2015
2. Simac Ana, Tapiseria contemporană din Republica Moldova, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2001.

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
Licență 1
Programa analitică la DESEN
Studiul Artelor, Grafica si Metodologia instruirii

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.033

Număr de credite
ECTS
4

Anul
II

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
Semestru
l

Total ore

III

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:
15. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
16. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
17. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
18. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
19. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986.
Facultativă:
20. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
21. 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
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.O1. 034

Număr de
credite ECTS
4

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

II

III

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
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
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

MODULUL Tehnologia si prelucrarea artistică a materialelor

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

Educația tehnologică
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 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 învățământ superior şi presupune cultivarea cunoașterii artistice, spirituale prin
dezvoltarea gândirii abstracte, logice, bidimensionale, tridimensionale şi spațiale. Prevede acumularea
cunoștințelor fundamentale de profil decorativ, cît şi a deprinderilor practice în activitatea creativcompozițională. Cursul contribuie la formarea capacităților de exprimare plastică, dezvoltarea aptitudinilor
creative, sensibilității şi gustului estetic a studenților.
Competențe 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.
Finalități de studii realizate la finele cursului

să definească proprietățile mijloacelor artistice – construirea, compunerea, proporționarea,
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
Studenții 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.
5. Legităţile de construire în compoziție decorativă.

2. Studiu practic.
9. Legitatea ritmului
10. Legitatea proporţionării.
11. Legitatea simetriei. Legitatea asimetriei.
12. Legitatea dinamicii.
13. 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:
7. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
8. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
9. 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:
10. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
11. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
12. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
13. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.

Educația tehnologică(b)
I licență
Ceramica
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru

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

II

Semestrul

III

Total ore

60

Total ore
contact
direct
30

Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de bază din cadrul modulului arta decorativă. Se
studiază principiile generale artistice şi tehnologice despre ceramica.
In cadrul cursului studenții să studiază proprietățile plastice ale materiei prime, principiile de decorarea
şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului

•
•
•
•
•
•
•
•

Să determine conținutul şi principiile de realizare a obiectului de studiu Ceramica artistică
Însușirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea libera cu principiile elaborării compozițiilor volumetrice.
Alegerea adecvată a legităților, metodelor și principiilor de construire a compozițiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea gândirii şi gustului estetic.
Aplicarea cunoștințelor acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrărilor în
ceramica la nivel profesionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Crearea operei de artă originale.
Elaborarea noi idei, soluții în tratarea spațiului plastic..
Finalități de studii realizate la finele cursului

Să consolideze cunoștințe în domeniul ceramicei şi implicarea lor în școli , colegii, licee de arte plastice
şi şcoli de cultură generală;
• Sa cunoască proprietățile plastice ale materiei prime.
• Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
• Sa cunoască smalțul transparent, angoba, emailul şi pigmenții de ceramică
• Sa cerceteze tradițiile naționale reflectate m operele la arta decorativă aplicata (în ceramica) ale
meșterilor populari
• Să însușească principiile de decorare şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
•

Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. De
asemenea studenții trebuie să cunoască principiile de baza a desenului, pictura şi compoziția pentru
implementarea cursului de ceramică artistică în cadrul școlilor de arte plastice pentru copii.

Unități de curs
Talgere decorative cu decor abstract. Angob. 2 piese; Metodele de ornare a talgerelor decorative cu decor
abstract.; Modelarea talgerelor decorative in materia primă lut; Căutări plastice a talgerelor decorative cu decor
stilizat; Decorarea talgerelor cu angobă colorat; Smălțuirea talgerelor decorative cu decor stilizat; Materia
primă-șamotă. Stilizarea figurii omului; Pregătirea materialului-șamotă pentru modelarea figurii omului;
Căutări plastice pentru stilizarea figurii omului; Modelarea figurii omului. Material-şamot; Decorarea figurii
omului; Smălțuirea figurii omului.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea şi analiza lucrărilor din fond metodic, explicarea tehnicei de executarea obiectelor din lut,
studierea literaturii şi vizionarea filmelor de specialitate
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formate in cadrul disciplinei se efectuează
2 evaluări pe semestru. Prima evaluarea in baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute in programa analitică;
soluționării ideilor individuale. A doua evaluarea - posibilitatea și măiestria de transpunere in material a
cunoștințelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, autoinstruire; volumul și numărul variantelor de
lucru. (60 % din nota finală).
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului în cadrul examenului (vizionarea) 40 % și
evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Acunova. L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennih cheramiceschih izdelii. „Visşaia şcola",1984.
Argintescu-Amza,N. Exresivitate, valoare şi mesaj plastic, Meridiane, p.
Brion, M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Livşiţ. M. Decorativno-pricladnoe iscusstvo MSSR. „Sovetschii hudojnic", M. 1979.
Miclaşevschii. A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturipo stroitelistvu".
Leningrad, 1971.
7. Poverin. A Gonciarnoe delo. „Kultura și tradiţia‖, Moskva.
8. Греку. Т. М. Архитектурная объёмно-пространственная керамика в городской застройке.
«Штиинца», Кишинёв 1975
9. Http://www.bi-art.ru/www-poverin/index.htm

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

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

Educația tehnologică
I licență
Giuvaiergerie
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Olga Tiron, lector superior
Olga Tiron, lector superior

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

2

II

III

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―giuvaiergerie‖ are drept scop dotarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi artiști plastic ce țin de
domeniul acestui gen de arta decorative. Pe parcursul acestui curs studenții v-or însuși diferite modalități de
reprezentare grafica a proiectelor giuvaiericale, c-or face cunoștințe cu diferite tehnici de executare
transpunându-și ideile in material.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să înveţe a executa grafic un proiect artistic al unui obiect giuvaergical, folosind diferite mijloace
artistice de exprimare şi luând în considerație tehnica aleasă.
Să înveţe a combina armonios metalul ales pentru executarea unei piese giuvaergicale cu una sau mai
multe pietre, ţinănd cont de proporţiile cantitative şi coloristice.
Să cunoască diferite mijloace de prelucrare decorativă a pieselor giuvaergicale, de transpunere a
ornamentului în metal: ştemuirea, smalţul artistic, filigranarea, gravarea, sudarea cu aliaj Ag, Au, CO.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Sa aplice cunoștințele acumulate in domeniul compoziției si a tehnologiei prelucrării materialelor in
realizarea unui proiect artistic giuvaiergical.
Să aplice cunoștințele acumulate în domeniul compoziției şi a tehnologiei prelucrării metalelor, la
realizarea unui proiect artistic giuvaergical, la transpunerea în material (metal) a unei piese
giuvaergicale.
Să explice procedeul de stilizare a elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect stilizat.
Să dezvolte în sine originalitatea, capacitatea de a inventa variații formale, de a introduce într-o operă
de artă giuvaergicală irepetabilul, unicul, un anumit element personal.

Sa se formeze abilități practice in folosirea instrumentelor la îndeplinirea in material a
compozițiilor giuvaiergicale.
Precondiții
Să creeze proiecte artistice şi tehnice corespunzător tehnologiei prelucrării artistice ale metalelor. Să realizeze
în metal piese giuvaergicale, ţinînd cont de : utilitate, interferarea formei plastice şi a ornamentului, de tehnica
de prelucrarea aleasă, de culoarea metalului şi eventual de pietre.
Unități de curs
Clasificarea pietrelor. Clasificarea inelelor. Prelucrarea decorativă a obiectelor giuvaiergicale. Compoziția
giuvaiergicala cu una sau mai multe pietre.
Metode și tehnici de predare și învățare

teoretice: prezentarea teoretică a ideilor, conceptelor, definițiilor, principiilor, analiza, sinteza,
compararea, generalizarea, sistematizarea, clasificarea, ilustrarea grafică a conceptelor și ideilor;
- practice: convorbirea, consilierea, observarea etc.
experimentale: experimentul pedagogic/creativ, testarea cunoștințelor, evaluarea lucrărilor practice ale
studenților.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formale în cadrul disciplinei se efectuează în baza
realizării lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționarea ideilor individuale; posibilitatea de
transpunere în material a cunoștințelor teoretice; autoinstruire; volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la examen. Evaluarea finală
constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) și evaluarea curentă ( 60% din nota
finală).
Bibliografie
Obligatorie:
18. N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma, Moskva 1990;
19. Marcenkov V. I. Iuvelirnoe delo, Moskva, vishaya shkola 1984;
20. Peter Dormes Thexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
21. V.T.Nikiororov. Iuvelirnoe iskustvo, Rostov na Donu, 2006;
22. Jasper Stone vse o dragotenih kamnyah, Moskva ―Onix‖, 2007;
23. Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖, București, 1993.
-

Educația tehnologică
I
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

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

Anul

Semestrul

Total ore

2

II

III

60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate. Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de
competențe ce cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în
prelucrarea artistică a lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în
material, capacitatea aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic,
dezvoltarea capacităților creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de
predare în școală, a materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de
tradițiile culturii naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect
materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;

Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;

Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și
tendințele acestui domeniu.
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie
să cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia.
Unități de curs
Diversitatea îmbinărilor de lemn. Asamblarea prin încleiere. Creșterea în lemn. Gravarea pe lemn.
Xilogravura. Tehnica executării, etapele de lucru. Probe tehnice. Căutări compoziționale, transformarea
grafică a compoziției. Executarea în material a lucrării (peisaj, natură statică).
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea; Compararea; Exercițiu, lucrare practică; Lucru în echipă (grup); Metode expozitive; Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
13. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
14. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
15. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
16. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
17. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
18. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000
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Arte Plastice și Design
I, Licenţă
Etica profesională
Pedagogie/Ştiinţe ale educaţiei
Oboroceanu V., lector univ.,
Ţărnă Ec., Enache V., Mândâcanu V.,
timusv@yahoo.fr

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

F.04.O.040

Anul

2

II

Semestrul

IV

Total
ore
60

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
30
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etica profesională ca ştiinţă şi disciplină de studiu.
Funcţiile eticii pedagogice: normativă, persuasivă, educativă.
Principiile şi categoriile eticii pedagogice.
Cultura emoţională și deontologia pedagogică.
Normele sociale, autoeducaţia şi responsabilitatea socială.
Comunicarea asertivă a pedagogului - context de consolidare a referenţialului profesional.
Analiza şi soluţionarea dilemelor etice în educaţie.
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 (oral- II 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

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. 041

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
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

II

IV

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,
pseudo-tradiţional, 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
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Denumirea cursului
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F.04.O.042
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Educația tehnologica
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
Total ore

60

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.
Precondiții
Procesul cursului se axează pe valorificarea cunoștințelor precedente în desenul geometric cu introducerea în
desenul proiectiv.
Unități de curs
Inițiere în desenul proiectiv. Reprezentări pe desen — vederi, tăieturi, secțiuni. Amplasarea vederilor pe desen.
Determinarea numărului necesar de vederi. Vederi adăugătoare și locale. Reguli de reprezentare. Secțiuni

extrase și suprapuse. Tăieturi simple și compuse.
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, la temele de studiu, 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:
6. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
7. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
8. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor
tehnice cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
9. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
10. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002
Opţională:

3. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
4. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
5. 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
F. 03. O. 044

DV, ET
Ciclul I - Licența
Teoria și Metodologia Educației Tehnologice
Facultatea Arte plastice şi Ddesign. Catedra: Studiul artelor,
Grafica şi Metodologia instruirii
Dvornic Mihaela
Dvornic Mihaela
DvornicMihaela@yahoo.com

Număr de credite
ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

2

II

IV

60

Total ore
Contact direct
30

Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Teoria și metodologia educaţiei tehnologice‖ prevede studierea bazelor fundamentale ale instruirii şi
educaţiei tehnologice în vederea iniţierii viitorilor profesori în procesul de predare-învățare-evaluare la nivelul
treptelor şcolare/universitare.
Scopul disciplinei „Teoria și metodologia educaţiei tehnologice‖ 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 și implimentarea în cadrul activităților didactice diverse tipuri și instrumente de
evaluare; etc..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Identificarea problemelor teoretice şi practice ale Educației Tehnologice;
Definirea termenilor și conceptelor de bază ale cursului;
Descrierea formelor şi metodelor de organizare şi realizare a procesului educaţional la
Educaţia tehnologică la nivelul treptelor şcolare/universitare;
Distingerea tipurilor de materiale specifice Educației tehnologice în contextul conținuturilor
curriculare;
Identificarea tehnologiei de lucru specifice pentru fiecare modul curricular;
Descrierea tipurilor și metodelor de evaluare aplicate în cadrul educației tehnologice;
Coordonarea activităților de educație tehnologică cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
Utilizarea corectă în procesul de comunicare şi predare terminologia specifică disciplinei;
Proiectarea activităților de educație tehnologică;
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 cunoască și să aplice tipurile de lecții specifice orelor de educația tehnologică;
Să demonstreze specificul învăţării deprinderilor la câteva module curriculare studiate;
Să posede diverse tehnici de lucru în domeniul artelor decorative şi să le aplice metodic în
activitatea didactică la educaţia tehnologică;
Să implimenteze în procesul didactic instrumente complementare de evaluare a cunoștințelor,

capacităților și a produselor realizate de elevi;Să proiecteze activități didactice conform
conținuturilor curriculare, standardelor educaționale și particularităților de vârstă ale elevilor;
Să utilizeze eficient principiile, metodele și tehnicile specifice educației tehnologice în
activitatea didactică;
Să aplice în procesul de predare-învăţare-evaluare diverse metode activ-participative;
Să elaboreze material didactic pentru lecţii la un nivel artistic şi tehnologic înalt;
Să elaboreze proiecte didactice de lungă durată și de scurtă durată în corespundere cu cerințele
curriculare.
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, să cunoască diferite tehnici decorative: croșetare,
tricotare, broderie; tradiții și obiceiuri în arta populară, etc.
Unități de curs
16. Introducere în disciplină. Bazele psihopedagogice ale Educaţiei tehnologice;
17. Metodologia predării Educaţiei tehnologice în învățământul preuniversitar;
18. Studiul curriculum-ului școlar la educația tehnologică;
19. Proiectarea didactică a activităților de educație tehnologică;
20. Specificul organizării și desfăşurării activităţilor de educație tehnologică;
21. Strategii didactice specifice procesului de predare-învățare-evaluare în cadrul lecțiilor de
educație tehnologică;
22. Metodologia predării modulului „Arta culinară şi sănătatea‖;
23. Metodologia predării modulului „Arta acului‖;
24. Metodologia predării modulului „Tricotarea‖. Metodologia predării modulului „Croşetarea‖;
25. Metodologia predării modulului „Arta ceramicii‖;
26. Metodologia predării modulului ―Tehnologia prelucrării lemnului‖. Metodologia predării
modulului ―Tehnologia prelucrării metalelor‖;
27. Metodologia predării modulului ―Arta covorului‖;
28. Metodologia predării modulului ―Design vestimentar‖;
29. Evaluarea didactică la educația tehnologică;
30. Mini-modelări de situații pedagogice.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi
susţinerea proiectului de educație tehnologică, consultarea surselor bibliografice de bază.
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 tehnologice 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:

12. Curriculum şcolar. Clasele gimnaziale. Tipografia centrală, Chişinău, 2010.
13. Educaţia tehnologică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru clasele I - IX,
Antonina Rusu, Anatol Tîrnău, Magdalena Mocreac; coord. : Daniela Cotoviţchi Ministerul
Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău:Editura Lyceum,2011.
14. Sârbu D., Matei S., Cosma D., Sârbu M. A., Metodica predării educației tehnologice în
învățământul preuniversitar. Editura Arves
15. Oprea C. Strategii didactice interactive. București: SPER, 2006.

16. Secrieru-Harbuzaru P., Rusu A., Morei E. Educaţia tehnologică, cl.IV-a. Editura Cartier,
Chişinău, 2001
17. Clin, T. Activităţi nonformale la Educaţia tehnologică în cadrul modulului „Tehnologia
prelucrării fibrelor vegetale‖ /T. Clim // Revista Tehnocopia. – 2009. – Nr.1. – P. 53-58. 3.
18. Cotic, I. Modelarea la lecţiile de Educaţie tehnologică / I. Cotic // Revista Tehnocopia. – 2010.
– Nr. 2(3). – P.46-53.
19. Fotescu, E. Despre evaluarea didactică la discipline de studiu cu caracter tehnic / E. Fotescu,
L. Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2011. – Nr. 2(5). – P. 5-9.
20. Fotescu, E. Despre evaluarea didactică la discipline de studiu cu caracter tehnic / E. Fotescu,
L. Guţalov // Revista Tehnocopia. – 2011. – Nr. 2(5). – P. 5-9.
21. Guţalov, L. Problematizarea – metodă eficientă de formare a competenţelor / L. Guţalov, E.
Fotescu // Revista Tehnocopia. – 2012. – Nr. 1(6). – P. 10-16.
22. Niţucă, C. Educaţie prin creativitate tehnică / C. Niţică // Revista Tehnocopia. – 2009. – Nr.1. –
p.19-24.
Opțională:
1. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I București: Editura Didactica Publishing
House, 2015
2. Simac Ana, Tapiseria contemporană din Republica Moldova, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2001.

Denumirea programului de studii
Ciclul

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

Denumirea cursului

Programa analitică la DESEN

Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate

e-mail
Codul
cursului
S.04.O.145

Număr de
credite ECTS
4

Anul

II

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

Semestru
l

Total ore

IV

120

Total ore
contact direct

Studiu individual

60

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:
22. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
23. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
24. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
25. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
26. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986.
Facultativă:
27. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
28. 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
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.O1. 046

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

Număr de
credite ECTS

Anu
l

Semestrul

Total ore

2

II

IV

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
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

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artistică a materialelor

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.147

Număr de
credite
ECTS
2

Anul

II

Semestrul

IV

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

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.
6. Compoziţia decorativ-ormamentală şi mijloacele de realizare.

7. Principiile de armonizare în compoziţia ornamentală.
2. Studiu practic.
14. Stilizarea artistică.
15. Compoziţia ornamentală şi metodele realiste de orchestrare.
16. Compoziţia ornamentală şi metodele abstracte de orchestrare.
17. Friza ornamentală
18. 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:
14. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
15. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
16. 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:
17. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
18. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
19. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
20. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.

Educația tehnologică(b)
I licenţă
Ceramica
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de bază din cadrul modulului arta decorativă.
Se studiază principiile generale artistice şi tehnologice despre ceramica.
In cadrul cursului studenții să studiază proprietățile plastice ale materiei prime, principiile de
decorarea şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
• Să determine conținutul şi principiile de realizare a obiectului de studiu Ceramica artistică
• Însușirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
• Operarea libera cu principiile elaborării compozițiilor volumetrice.
• Alegerea adecvată a legităților, metodelor și principiilor de construire a compozițiilor
decorative volumetrice în material.
• Dezvoltarea gândirii şi gustului estetic.
• Aplicarea cunoștințelor acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea
lucrărilor în ceramica la nivel profesionist.
• Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
• Crearea operei de artă originale.
• Elaborarea noi idei, soluții în tratarea spațiului plastic..
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
•

Să consolideze cunoștințe în domeniul ceramicei şi implicarea lor în şcoli, colegii, licee de arte
plastice şi şcoli de cultură generală;
• Sa cunoască proprietățile plastice ale materiei prime.
• Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
• Sa cunoască smalțul transparent, angoba, emailul şi pigmenții de ceramică
• Sa cerceteze tradițiile naționale reflectate m operele la arta decorativă aplicata (în ceramica)
ale meșterilor populari
• Să însușească principiile de decorare şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. De
asemenea studenții trebuie să cunoască principiile de baza a desenului, pictura şi compoziția pentru
implementarea cursului de ceramică artistică în cadrul școlilor de arte plastice pentru copii.

Unități de curs
1. Serviciu de ceai sau cafea. Date generale.
2. Căutări plastice a unui serviciu de ceai sau cafea.
3. Pregătirea lecalelor pentru modelarea formei unui serviciu de ceai sau cafea.
4. Modelarea ceainicului (formei de bază) a unui serviciu de ceai sau cafea.
5. Modelarea ciocului şi clanței ceainicului.
6. Modelarea zaharniței din serviciu de ceai sau cafea.
7. Modelarea ceștii din serviciu de ceai sau cafea.
8. Smălțuirea unui serviciu de ceai sau cafea.
9. Vaze de podea. Noțiuni generale.
10. Căutări in materia primă a unei vaze de podea.
11. Pregătirea materialului pentru o vază de podea.
12. Modelarea vazei de podea.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea şi analiza lucrărilor din fond metodic, explicarea tehnicei de executarea obiectelor
din lut, studierea literaturii şi vizionarea filmelor de specialitate
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi a abilităților formate in cadrul disciplinei se
efectuează 2 evaluări pe semestru. Prima evaluarea in baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute in
programa analitică; soluționării ideilor individuale. A doua evaluarea - posibilitatea şi măiestria de
transpunere in material a cunoștințelor teoretice; gradul de investigare, cercetare, autoinstruire;
volumul şi numărul variantelor de lucru. (60 % din nota finală) . Evaluarea finală este confirmată în
sfârșitul semestrului în cadrul examenului (vizionarea) 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
1. Acunova. L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennih cheramiceschih izdelii. „Visşaia
şcola",1984.
2. Argintescu-Amza,N. Exresivitate, valoare şi mesaj plastic, Meridiane, p.
3. Brion, M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
4. Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
5. Livşiţ. M. Decorativno-pricladnoe iscusstvo MSSR. „Sovetschii hudojnic", M. 1979.
6. Miclaşevschii. A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturipo
stroitelistvu". Leningrad, 1971.
7. Poverin. A Gonciarnoe delo. „Kultura și tradiţia‖, Moskva.
8. Греку. Т. М. Архитектурная объёмно-пространственная керамика в городской
застройке. «Штиинца», Кишинёв 1975
9. Http://www.bi-art.ru/www-poverin/index.htm
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Educatia tehnologica
I licență
Giuvaiergerie
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Olga Tiron, lector superior
Olga Tiron, lector superior
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―giuvaiergerie‖ are drept scop dotarea cu cunoștințe a viitorilor pedagogi artiști plastic ce țin de
domeniul acestui gen de arta decorative. Pe parcursul acestui curs studenții v-or însuși diferite modalități de
reprezentare grafica a proiectelor giuvaiericale, c-or face cunoștințe cu diferite tehnici de executare
transpunându-și ideile in material.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să înveţe a executa grafic un proiect artistic al unui obiect giuvaergical, folosind diferite mijloace
artistice de exprimare şi luând în considerație tehnica aleasă.
Să înveţe a combina armonios metalul ales pentru executarea unei piese giuvaergicale cu una sau mai
multe pietre, ţinănd cont de proporţiile cantitative şi coloristice.
Să cunoască diferite mijloace de prelucrare decorativă a pieselor giuvaergicale, de transpunere a
ornamentului în metal: ştemuirea, smalţul artistic, filigranarea, gravarea, sudarea cu aliaj Ag, Au, CO.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Sa aplice cunoștințele acumulate in domeniul compoziției si a tehnologiei prelucrării materialelor in
realizarea unui proiect artistic giuvaiergical.
Să aplice cunoștințele acumulate în domeniul compoziției şi a tehnologiei prelucrării metalelor, la
realizarea unui proiect artistic giuvaergical, la transpunerea în material (metal) a unei piese
giuvaergicale.
Să explice procedeul de stilizare a elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect stilizat.
Să dezvolte în sine originalitatea, capacitatea de a inventa variații formale, de a introduce într-o operă
de artă giuvaergicală irepetabilul, unicul, un anumit element personal.

Sa se formeze abilități practice in folosirea instrumentelor la îndeplinirea in material a
compozițiilor giuvaiergicale.
Precondiții
Să creeze proiecte artistice şi tehnice corespunzător tehnologiei prelucrării artistice ale metalelor. Să realizeze
în metal piese giuvaergicale, ţinînd cont de : utilitate, interferarea formei plastice şi a ornamentului, de tehnica
de prelucrarea aleasă, de culoarea metalului şi eventual de pietre.
Unități de curs
Construcția cerceilor, a pandantivului, a colierului. Elaborarea proiectului tehnic a unei podoabe giuvaiergicale
cu piatră și transpunerea ei în material.
Metode și tehnici de predare și învăţare
- teoretice: prezentarea teoretică a ideilor, conceptelor, definițiilor, principiilor, analiza, sinteza,
compararea, generalizarea, sistematizarea, clasificarea, ilustrarea grafică a conceptelor și ideilor;
- practice: convorbirea, consilierea, observarea etc.

experimentale: experimentul pedagogic/creativ, testarea cunoștințelor, evaluarea lucrărilor practice ale
studenților.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare și a abilităților formale în cadrul disciplinei se efectuează în baza
realizării lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluționarea ideilor individuale; posibilitatea de
transpunere în material a cunoștințelor teoretice; autoinstruire; volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la examen. Evaluarea finală
constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală) și evaluarea curentă ( 60% din nota
finală).
Bibliografie
Obligatorie:
24. N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma, Moskva 1990;
25. Marcenkov V. I. Iuvelirnoe delo, Moskva, vishaya shkola 1984;
26. Peter Dormes Thexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
27. V.T.Nikiororov. Iuvelirnoe iskustvo, Rostov na Donu, 2006;
28. Jasper Stone vse o dragotenih kamnyah, Moskva ―Onix‖, 2007;
29. Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖, București, 1993.
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Educație tehnologică
I
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

Total ore
60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă” și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmăreşte achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică
a lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material,
capacitatea aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea
capacităților creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în
școală, a materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile
culturii naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de
prelucrare artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice,
crestarea în lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
•
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului.
•
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului.
•
Să determine conținutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului”.
•
Să distingă metodele tradiționale şi moderne în inițierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului
de creație populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
•
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
•
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului”
•
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietățile, speciile, uscarea, depozitarea).
•
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creație a articolelor din lemn prin
desen tehnic crochiu, decorativ, stilizat, schiță, proiect artistic.
•
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii
La finele acestui curs studenții vor fi capabili:
•Să cunoască ce este pirogravura.
•Să cunoască tehnica pirogravării pe lemn

•Sa realizeze o lucrare artistica in tehnica pirogravării pe lemn.
•
Să aleagă corect materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui
proiect sau idei artistice;
•
Să aplice metode artistice plastice în procesul de creație, combinarea lemnului cu alte materiale,
metal, sticlă, textile;
•
Să poată crea o simbioză dintre idee, concepția artistică şi transpunerea proiectului în material;
•
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
•
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiţii
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, fizică din liceu. De asemenea studenții
trebuie să cunoască bazele artei decorative, desenul, pictura și compoziția.
Conţinutul unităţilor de curs
Tema 1. Pirogravura.
Istoria pirogravării. Diversitatea materialelor pe care poate fi realizata pirogravură.
Tema 2.Pirogravura pe lemn.
Instrumente si materiale .Principiul si tehnica de lucru .Securitatea muncii.
Tema 3. Procedee de baza la pirogravarea pe lemn
Aplicarea tonului , haşurării ,facturii .
Pirogravarea adânca si plată .Pirogravarea pozitiv si negativ.
Tema 4. Realizarea unei lucrări artistice in tehnica pirogravării pe lemn.
Lucru asupra schiței .Alegerea si pregătirea lemnului.
Pirogravarea pe lemn. Lucrări de finisare.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву. 2011г
2.Даниел Райт ,,Искуство выжигания по дереву,,
3.Сью Уолтерс ,,Пирография,,Ростов на дону 2006
Opţională:
1. К. Агапов ,,Художественное выпиливание и выжигание,, Ташкент "Укитупчи" 1988
2.Котенкова .З.П. ,,Выжигание по ткани,гильоширование,, Ярославль 2002
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Educația tehnologica
I, licență
Practica tehnologică
Facultatea „Arta Plastice și Design‖, catedra „Arta
Decorativă‖
Natalia Danila, Vozian Vasile
Natalia Danila, Botezat Nina, Vozian Vasile
nataliadanila@gmail.com

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct
Studiu individual

2
II
IV
60
30
30
Descriere succintă a integrării practicii în programul de studii
Practica tehnologică constituie o parte componentă a programului de studii la ciclul I— Design vestimentar şi
contribuie la realizarea finalităţilor de formare profesională a studenţilor. Practica poate fi desfăşurată în cadrul
facultății „Arte Plastice și Design‖, dar și în intreprinderi sau alte instituţii din ramura industriei de confecții
textile din republică. Practicantul examinează un set prestabilit de competențe profesionale ce trebuie studiate
în procesul practicii tehnologice, ţinand cont de condiţiile întreprinderii unde se desfășoară practica. Conţinutul
activităţii în cadrul practicii tehnologice se regăseşte integral în raportul de practică.
Conţinutul practicii este axat pe două obiective majore:
Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor, căpătate pe parcursul studiilor la disciplinele de
specialitate;
Formarea la absolvenţi a abilităților practice de lucru în ateliere, fabrici și întreprinderi de
confecționare a produselor textile;
Studenţii sunt repartizaţi la practică în baza contractului semnat de Facultatea „Arte Plastice și Design‖ şi
entitatea respectivă. Repartizarea se confirmă prin ordin. Practica se realizează pe parcursul unei săptămâni.
Asigurarea didactică şi metodică în procesul de desfăşurare a practicii tehnologice se face de către profesorii
coordonatori repartizaţi conform deciziei catedrei şi normei didactice a profesorului.
Pentru petrecerea practicii studentul trebuie să primească de la catedră, caietul stagiului de practică şi
îndrumarul metodic, precum şi sarcina individuală.
Competenţe dezvoltate în cadrul practicii
Competențe de cunoaștere și înțelegere: să cunoască limbajul artistic –plastic/tehnologic specific
domeniului designului vestimentar, să cunoască cusăturile folosite la confecţionarea produselor
vestimentare, să cunoască sistemele de proiectare constructivă, să cunoască algoritmul de
confecționare a unui produs vestimentar individualizat (la comandă).
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor: să creeze schiţa produsului, să proiecteaze
tipare de bază pentru produse vestimentare, tipare de model fără modificarea croielii de bază, cu
modificarea croielii de bază, cu croială chimono, raglan, combinată, să realizeze şabloane, să planifice
croirea, să efectueze croirea, să prelucreze/asambleze repere ale produselor vestimentare, să elaboreze
documentaţia tehnică.
Competențe de analiză: analizează stilurile vestimentare din istoria costumului şi stilurile
contemporane, analizează procesul de producţie din confecţii, analizează materialele textile, gama
cromatică, etc.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: elaborează strategii pentru o comunicare
eficientă (primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii),
realizează şi prezintă un raport complex (organizarea conţinutului şi structurii raportului, elaborarea
unui raport formal), cultivarea abilităţilor creative în procesul planificării şi realizării „designproiectului‖ .

Finalităţi de studii
La finele practicii studenții vor fi capabili:
Să cunoască limbajul specific domeniului designului vestimentar;
Obţinerea aptitudinilor pentru lucrul analitic şi de cercetare, etc.;
Studierea conţinutului şi insuşirea tuturor genurilor de activitate a intreprinderii, atelierului, etc.;
Colectarea materialului pentru elaborarea tezei de licenţă, etc.;
Creeze shițe de produs;
Proiecteze tipare de bază, tipare de model, șabloane de lucru specifice confecțiilor textile;
Croiască și execute produsul vestimentar;
Elaboreze documentația tehnică.
Precondiții
Discipline anterior studiate: cunoștințe generale de la proiectarea tehnică, tehnologii de specialitate cu
transpuneri în material, studiul mașinologiei, materialogie, proiectare artistică, desen tehnic, etc.
Studenţii trebuie să cunoască terminologia de specialitate, prorietățile țesăturilor, tipurile de cusături mecanice
și manuale, procesul de elaborare a schiței, proiectarea tiparelor de bază și tiparelor de model și algoritmul de
transpunere practică a produsului vestimentar.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Instructajul tehnicii securității în întreprindere. Materiale recomandate.
Tema 2. Elaborarea schiței artistice și tehnice a produsului vestimentar Proiectarea tiparelor de bază și
a tiparelor de model pentru o confecție textilă.
Tema 3. Pregătirea șabloanelor. Croirea reperelor produsului.
Tema 4. Pregătirea modelului pentru prima măsură. Dublarea reperelor cu întăritură (conform
modelului).
Tema 5. Prelucrarea reperelor decorative și a reperelor mici (conform modelului).
Tema 6. Petrecerea primei probe a produsului. Verificarea echilibrului produsului.
Tema 7. Confecționarea finală a produsului. Prelucrarea şi asamblarea reperelor (conform modelului).
Tema 8. Definitivarea asamblării. Finalizarea terminațiilor. Tratament umido-termic final. Finisarea
produsului.
Tema 9. Îndeplinirea caietului stagiului de practică. Raportul se întocmeşte zilnic, pe parcursul întregii
perioade a practicii în cadrul întreprinderii (instituţiei). El reflectă activităţile studenţilor practicanţi conform
programei şi planului calendaristic, constituind o descriere a lucrului practic efectuat. La finele practicii,
raportul se verifică de coordonatorul practicii din cadrul întreprinderii/atelierului. Raportul de practică se
prezintă la catedră pentru înregistrare, iar coordonatorul de practică din cadrul catedrei, este obligat să
întocmească un aviz la raport, după care poate fi prezentat pentru susţinere în cadrul comisiei de examinare a
rapoartelor de practică desemnate de şeful de catedră.
Strategii de evaluare
La finele stagiului de practică studentul elaborează şi îndeplinește caietul stagiului de practică tehnologică.
Susţinerea şi evaluarea practicii (aprecierea cunoştinţelor, deprinderilor obţinute și lucrărilor practice) se
prevede imediat după definitivarea stagiului şi va avea loc public la catedra de profil „Arta Decorativă‖ şi
apreciată de către Comisia de susţinere, numită în cadrul catedrei de profil, cu participarea șefului catedrei şi a
conducătorului stagiului de practică tehnologică.Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite
promovarea studentului în etapa următoare a procesului didactic; Evaluarea finală constă din susținerea publică
a lucrului practic (40% din nota finală) și evaluarea caietului stagiului de practică de către conducătorul
practicii (60% din nota finală).
Bibliografie

Obligatorie:
16. Cojocaru Mariana, Tehnologia confecţiilor din ţesături. Procese tehnologice de fabricaţie a
produselor de îmbrăcăminte. Indicaţii metodice pentru realizarea lucrărilor de laborator, Chişinău
U.T.M. 2008;
17. Curteza A., Design vestimentar. Noţiuni fundamentale, Bucureşti, 2003;
18. Dodu Aristode et al, Manualul inginerului textilist, Tratat de inginerie textilă, Editura AGIR
Bucureşti, 2004, ISBN 973-8466-10-5;
19. Nanu Adina, Arta pe om. Look-ul şi înţelesul semnelor vestimentare, Bucureşti, 2001;
20. Spânu Constantin, Bazele modelării artistice, Chişinău, Tehnica INFO, 2001;
Opţională:
21. Julie Cole, Sharon Czachor, Professional Sewing Techniques for Designers, Fairchild Books Inc.
New York, 2009, ISBN-13: 978-1563675164;
22. Knight Lorna, Manual de croitorie, Teora, ISBN 1-59496-865-9;
23. М. Мюллер и сын, Юбки и брюки. Конструирование, М.: Эдипресс-Конлига, 2003;
24. М.Мюллер и сын, Платья и блузки. Конструирование, М.: Эдипресс-Конлига, 2007.

Anul III,
semestrul 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. 052

Număr de
credite ECTS
2

Anu
l

Semestrul

III

V

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
R. Ursachi
C. Gheorghiţă, R. Ursachi
fapdcreanga@gmail.com
Total
ore
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
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

Educația tehnologica
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

Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
F.05.O.053

Număr de
credite ECTS
2

Anul

Semestrul

Total ore

III

V

60

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.
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:
11. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
12. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
13. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor
tehnice cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
14. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
15. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002
Opţională:

6. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
7. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
8. 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
U.05.O.055

Număr de
credite ECTS
2

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

fapdcreanga@gmail.com

Anu
l

Semestrul

Total ore

II

V

60

Total ore
contact direct Studiu individual
30

30

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anincuța L. Jocurile de creativitate, Timișoara, 1997.
Creativitatea și mijloacele de stimulare a spiritului creator, București, 1978.
Lara I. Creativitatea ca sursă umană, Teza de doctorat. Bucureşti, 1979.
Lieury A., Manual de psihologie generală, ANTET, Oradea, 1998.
Murcescu M. Antrenamentul creativității, Ghid prof. Bucureşti, 1997.
Roco M. Creativitatea individuală și de grup, Ed. Academiei RSR, București, 1979.
Roșca Al. Creativitatea, București, 1972.
Roșca Al. Creativitatea generală și specifică, Bucureşti, Ed. Academiei, 1981.
Stănciulescu T., ş.a. Tratat de creatologie, Ed. „Performantica‖, Iaşi, 1998.
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
S.05.0.157

Număr de
credite ECTS
3

Anul

III

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
Programa analitică la 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

Semestru
l

Total ore

V

90

Total ore
contact direct

Studiu individual

45

45

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:
29. Николай Ли, Основы учебного академического рисунка., M., Эксмо, 2005.
30. Р.В.Паранюшкин, Техника рисунка, Феникс, Ростов-на-Дону, 2002.
31. Беда И.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1981.
32. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1991.
33. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986.
Facultativă:
34. Строгановская школа рисунка. М., Изд. «Сварог и К», 2001.
35. Готфрид Баммес. Изображение фигуры человека, М., Изд. « Сварог и К», 1999
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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
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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 studenților.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: studentul va demonstra cunoașterea noțiunilor fundamentale legate de perceperea
vizuala; fundamentele de construire a imaginii plastice;
Competențe de învățare: se vor manifesta în capacitatea de a se documenta cu metodele de organizare
plastica a imaginii pe suprafata compozitionala.
Competențe de aplicare: se vor manifesta în utilizarea principiilor de construire artistica, în aplicarea corectă
a metodelor potrivite pentru organizarea structurilor compoziționale.
Competențe de analiză: se exprimă prin determinarea relațiilor cu alte științe în elaborarea ideilor cu caracter
de cercetare , de căutare spre cunoașterea și înțelegerea fondului perceptiv vizual.
Competențe de comunicare: se exprimă în deprinderea de a examina mai multe oportunități de formare în
evaluarea obiectivă a cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor în domeniul profesional, prin care se
desfășoară autoevaluarea și evaluarea reciprocă a demersului didactic.
Competențe la nivel de integrare: se probează prin capacitatea de redactare rapidă și expresivă a metodelor si
principiilor artistice in corespundere cu stilistica compozițional-decorativa in domeniul creației.
Finalităţi de studii

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.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Iniţiere în compoziţia decorativ-volumetrică.
Tema 2. Factura şi aspectele ei plastice.
Tema 3. Relieful plastic în compoziţia volumetrică.
Tema 4. Transformarea plastică a formelor volumetrice.
Tema 5. Activizarea plastică formelor volumetrice.
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 și prezentarea întregului volum practic
(40% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
21. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
22. Daghi I., Compoziția decorativă volumetrică, Chișinău, Editura ,,TEHNICA-INFO‖, 2013
23. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
24. 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.
25. Educaţia artistică. Gidul metodologic, Chişinău, grupul editorial Litera, 2003.
26. Filoteanu, N. Desen artistic şi Educaţie plastică. Bucureşti: Arta Grafica, 1997, 80p.
Opţională:

1. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
2. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
3. Kandinsky W., Spiritualul în artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994.
4.
5.
6.
7.

Flonta, M. Imagini ale ştiinţei. Bucureşti: Academiei Române, 1994, 240p.
Focillon, H. Viaţa formelor şi elogiul mâinii. Bucureşti: 1995, 131p.
Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
Malcoci, V. Decorul arhitectural în piatră din arta populară moldovenească (sfârşitul sec.al XIX –
sec. XX). Chişinău: Ştiinţa, 2000, 96p
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de specialitatea arta decorativă. Se studiază principiile
generale artistice şi tehnologice despre ceramica. În cadrul cursului studenţii să studiază propriităţiile plastice
ale materiei prime, principiile de decorarea şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Însuşirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea liberâ cu principii de orden compoziţional-volumetricâ.
Alegerea adecvată a legităţile, metodelor şi principiilor de construire a compoziţiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea formei de gîndire şi gust estetic.
Aplicarea cunoştinţe acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrârilor în
ceramicâ la nivel professionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Finalităţi de studii
Sâ cunoască proprietâţile plastice ale materiei prime.
Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
Sâ cunoască smalţul transparent, angoba, emalul şi pigmenţii de ceramică
Sâ cerceteze tradiţiile naţionale reflectate m operele la arta decorativă aplicatâ (în ceramicâ) ale
meşterilor populari
Să însuşească principiile de decorarea şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. Deasemenea studenţii
trebuie să cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia în jurul cursului şcolii de arte plastice
pentru copii.
Conținutul unităților de curs
Tema generală: talgere decorative cu decor vegetal stilizat.
Angob. Angobarea, ca unul din procedee de ornarea a obiectelor de ceramica.
Modelarea talgerelor decorative in materia primă lut.
Căutări plastice a talgerelor decorative cu decor stilizat.
Decorarea talgerelor cu angob colorat. Materiale: hîrtie transparentă(de calc), angobe cromate.
Smălţuirea talgerelor decorative.

Strategii de evaluare
Evaluarea finală constă in prezentarea lucrărilor practice (obiectelor de ceramica).
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităşilor formate în cadrul disciplinei se efectuează 2
evaluări pe semestru. Prima evaluarea în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică;
soluţionării ideilor individuale. A doua evaluarea - 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).
Evaluarea finală este confirmată în sfârshitul semestrului in cadrul examenului (vizionarea) 40 % şi
evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
Acunova L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennîh cheramiceschih izdelii. „Vîsşaia
şcola", 1984.

Brion M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Daghi I. Compoziția decorativă volumetrică, Chișinău 2013
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Miclaşevschii A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturî po
stroitelistvu". Leningrad, 1971
Opţională:
Doloros Ros Cheramica, Ast-press kniga, Moskva 2003.

Poverin A. Gonciarnoe delo, Ast-press kniga, Moskva 2006
Roșu G. Ceramica tradiționaladin din Romania, București 2012
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opțional arta metalului face parte din disciplinile de specialitate este orientat spre formarea abilitatilor și
competențelor profesionale ce țin de arta giuvaergeriei în contextul artei decorativ-aplicate. Se studiază
avoluâia artei giuvaiericale moderne sub aspect artistic.
Conține informație despre materiale și tehnici de
lucru utilizate, modalități de creare și transpunere în material a lucrărilor giuvaiergicale. Lecțiile au un caracter
experimental, practic-aplicativ.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: se vor demonstra cunoașterea metodelor de realizare a unui proiect artistic, aplicând
tendinţe stilistice noi din arta contemporană giuvaericale; în aplicarea metodelor tehnice a simbiozei
materialelor în alcătuirea unui concept artistic în domeniul giuvaiericale;
Competențe de învățare : se vor manifesta în capacitatea consecutivității realizării unui proiect artistic
giuvaericale prin metoda stilizării si transformării unui obiect real, utilizând mijloace tehnologice de
confecționare în designului lucrărilor giuvaericale.
Competențe de aplicare: se materializează în produse și realizări concrete (proiecte, idei, lucrări practicaplicative) din arta giuvaericale.
Competențe de analiză: se exprimă în organizarea proiectului și a etapelor de lucru în transpunerea în
material a lucrărilor giuvaericale.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare, prin aprecierea și elaborarea noilor idei în
contextul artei giuvaericale.
Competențe la nivel de integrare: se exprimă prin cercetarea noilor strategii, modele, materiale apărute în
dependență de periodicitate, modalități de creare și transpunere în material a lucrărilor cu caracter
experimental, practic-aplicativ.
Finalităţi de studii

Să identifice diferite genuri a artei decorative în corelaţie cu alte genurile ale artei plastice;
Să perceapă aspectele genezei formelor în natură şi în compoziţia artistică;
Să analizeze diferenţa între formele şi elementele plastice în crearea compoziției decorative;
Să creeze proiectul compoziției frontale în baza limbajului plastic în arta metalului folosind mijloace
plastice prin prisma imaginii artistice în proiectarea compoziției tematice.
Să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor
giuvaericale;
Aplicând tehnologiile de bază a giuvaiergeriei artistice în procesul elaborării compozițiilor plastice;
Să elaboreze noi idei ce țin de dezvoltarea capacităților de racordare a intenției compoziționale cu
posibilitate materialelor și a limitelor impuse de tehnicile de transpunere.
Precondiții
Să creeze proiecte artistice giuvaericale originale ,sa transpună în material lucrările ținând cont de unitatea, de
interferarea formei plastice și a ornamentului, de tehnica prelucrării tehnologice, de culoarea metalului și
eventual de culoarea, forma și dimensiunea pietrei.

Conținutul unităților de curs
Tema 1. Tehnica de filigranare

Materiale și instrumente.
Tema 2. Construcția cerceilor, a colierului.

Tipuri de cercei.
Elemente constructive.
Tituri de lacăt.
Tema 3. Elaborarea grafică a unui proiect artistic giuvaierical cu elemente de filigran.

Selectarea materialului ajutător. Elaborarea schițelor și a căutărilor compoziționale.
Mijloace grafice de realizare a proiectului.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităților de învățareși a abilităților formale în cadrul disciplinei se
efectueazăîn baza realizăriilucrărilor practice prevăzuteîn programa analitică; soluționarea
ideilor individuale; posibilitatea de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
autoinstruire;volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la
examen. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală)
și evaluarea curentă ( 60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma,Moskva 1990;
Marcenkov V. I. Iuvelirnoedelo,Moskva, vishayashkola 1984;
Peter DormesThexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
V.T.Nikiororov. Iuvelirnoeiskustvo, Rostov na Donu, 2006;
Jasper Stone vse o dragotenihkamnyah,Moskva ―Onix‖, 2007;
Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖,București, 1993.

Educatia tehnologica
I
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

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.159

Număr de
credite ECTS
2

Anu
l

Semestrul

Total ore

III

V

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect
materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;

Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie să
cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia.
Unități de curs
Tradiții de artă populară şi perspectivele acestora. Tehnica ajurului. Motive, ornamente. Etapele
realizării. Executarea ornamentelor sculpturale în ajur. Procedee tehnice. Căutări compoziționale la
executarea lucrărilor, compozițiilor în tehnica sculpturii în ajur. Executarea în material a lucrării.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea;
Compararea;
Exercițiu, lucrare practică;
Lucru în echipă (grup);
Metode expozitive;
Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
19. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
20. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
21. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
22. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
23. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
24. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000

Anul III,
semestrul VI

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. 059

Număr de
credite ECTS
2

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

Anu
l

Semestrul

Total ore

III

VI

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.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.

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.060

Număr de
credite ECTS
2

Educația tehnologică
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
III

VI

Total ore
60

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.
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:
16. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
17. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
18. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor
tehnice cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
19. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
20. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002
Opţională:

9. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
10. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
11. 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
U.06.O.061

Număr de
credite ECTS
2

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

Anul

Semestr
ul

Total
ore

III

VI

60

Total ore
contact direct
Studiu
individual
30
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 psihoafective 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
La nivel de cunoaştere
Cunoaşterea funcţiilor psihoafective ale culorii şi formei;
Interpretarea funcţiilor semnificative ale culorii;
Distingerea diferenţierilor funcţionalităţii estetice ale culorii în arta populară şi cea cultă.
La nivel de aplicare
Analizarea factorilor socioculturali care determină prevalarea culorii în artă, modă etc.;
Compararea efectului asociativ al formei şi culorii.
Analizarea asociaţiilor cromatico-formale în funcţie de mentalitatea şi tradiţiile poporului,
de educaţia şi înclinaţiile estetice individuale.
Sintetizarea diverselor tipuri de forme (calde, reci) cu culoare;
La nivel de integrare
- Aplicarea cunoştinţelor în domeniul formei şi culorii în lucru practic la disciplinele de profil;
- Cercetarea tipului de temperament, emotivitate şi caracter propriu şi al colegilor în funcţie
de preferinţele cromatice;
- Realizarea lucrărilor practice (schiţe, proiecte) în care să rezolve situaţii şi sarcini cu problema
interesată.
Finalităţi de studii

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)
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Culoarea şi criteriile ei de bază.
Tema 2. Raporturi ale culorilor.
Tema 3. Caracteristicile psihologice ale culorii.
Tema 4. Aspecte simbolice ale culorilor.
Tema 5. Rolul culorii în formarea personalităţii creatoare.
Tema 6. Asociaţia culorilor şi formelor în funcţie de componentele psihologice ale personalităţii.
Tema7. Determinarea tipului de temperament, de emotivitate şi alte componente ale
individului creator.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare în cadrul disciplinei se efectuează 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
Obligatorie:
25. Antal A., Mureşan P., Culoare, armonie, confort, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1983.
26. Chevalier J., Cheerbrant A., Dicţionar de simboluri, 3 vol., Ed. Artemis, Bucureşti,
1995.
27. Gohe M., Dicu A., Culoare şi comportament, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1974.
28. Mureşan P.,Culoarea în viaţa noastră, Ed. Ceres, Bucureşti, 1988.
29. Şuşală I., Culoarea cea de toate zilele, Ed. Lumina, Chişinău, 1993.
Opţională:
30. Архейм Р., Искусство и визуальное восприятие, Прогресс, Москва, 1974.
31. Владимиров А., Осипов Н., Магия цвета, Москва, 1965.
32. Грегори Р., Разумный глаз, Москва, 1972.
33. Ефимов А., Колористика города, Стройиздат, Москва, 1990.

34. Миннарт М., Свет и цвет в природе, Наука, Москва, 1969.
35. Цойгер Г., Учение о цвете, Москва, 1971.

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
I licenta
Programa analitică la DESEN

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.163

Număr de
credite ECTS
2

Anul

III

Semestrul

VI

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
Total ore

90

Total ore
contact direct

Studiu individual

45

45

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

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

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. 164

Număr de
credite ECTS
2

Anu
l

Semestrul

Total ore

III

VI

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 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

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artistică a materialelor

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.165

Număr de
credite ECTS
2

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

Anul

Semestrul

Total ore

III

VI

48

Total ore
contact direct
Studiu individual
24
24

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. Legităţile şi principiile fundamentale în organizarea volumetrico-spaţială.
2. Studiu practic.
19. Structura artistică şi aspectele plastice.
20. Tectonica şi aspectele ei plastice.

21. Complexul artistico-volumetric simplu.
22. 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:
27. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
28. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
29. 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:
30. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
31. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
32. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.

36. 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

Educatia tehnologica(b)
I, Licența
Ceramica artistică
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

S.06.O.165

2

III

VI

44

Total ore
contact direct
Studiu individual
22
22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de specialitatea arta decorativă. Se studiază principiile
generale artistice şi tehnologice despre ceramica. În cadrul cursului studenţii să studiază propriităţiile plastice
ale materiei prime, principiile de decorarea şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Însuşirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea liberâ cu principii de orden compoziţional-volumetricâ.
Alegerea adecvată a legităţile, metodelor şi principiilor de construire a compoziţiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea formei de gîndire şi gust estetic.
Aplicarea cunoştinţe acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrârilor în
ceramicâ la nivel professionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Crearea operei de artă originale.
Elaborarea noi idei, soluţii în tratarea spaţiului plastic.
Finalităţi de studii
Sâ cunoască proprietâţile plastice ale materiei prime.
Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
Sâ cunoască smalţul transparent, angoba, emalul şi pigmenţii de ceramică
Sâ cerceteze tradiţiile naţionale reflectate m operele la arta decorativă aplicatâ (în ceramicâ) ale
meşterilor populari
Să însuşească principiile de decorarea şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. Deasemenea studenţii
trebuie să cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia în jurul cursului şcolii de arte plastice
pentru copii.
Conținutul unităților de curs
Tema generală: vas pentru flori
Principiile generale a modelării vasei pentru flori
Căutări plastice a vasei de flori (hîrtie, creion) 6-7 schiței
Pregătirea lecalelor din carton conform schița.
Modelarea vasei din lut cu ajutarea lecalelor.
Figura poate fi ornată cu angobă și glazură.

Strategii de evaluare
Evaluarea finală constă in prezentarea lucrărilor practice (obiectelor de ceramica)
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităşilor formate în cadrul disciplinei se efectuează 2
evaluări pe semestru. Prima evaluarea în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică;
soluţionării ideilor individuale. A doua evaluarea - 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).
Evaluarea finală este confirmată în sfârshitul semestrului in cadrul examenului (vizionarea) 40 % şi evaluarea
curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
Acunova L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennîh cheramiceschih izdelii. „Vîsşaia
şcola", 1984.

Miclaşevschii A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturî po
stroitelistvu". Leningrad, 1971
Brion M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Daghi I. Compoziția decorativă volumetrică, Chișinău 2013
Opţională:
Doloros Ros Cheramica, Ast-press kniga, Moskva 2003.

Poverin A. Gonciarnoe delo, Ast-press kniga, Moskva 2006
Roșu G. Ceramica tradiționaladin din Romania, București 2012

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.165

Număr de
credite ECTS
2

Educatia tehnologica
I licență
Giuvaiergerie
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Olga Tiron, lector superior
Olga Tiron, lector superior
artadecorativa@mail.md

Anul

Semestrul

Total ore

III

VI

44

Total ore
contact direct
Studiu individual
22
22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opțional arta metalului face parte din disciplinile de specialitate este orientat spre formarea
abilitatilor și competențelor profesionale ce țin de arta giuvaergeriei în contextul artei decorativ-aplicate
Se studiază avoluâia artei giuvaiericale moderne sub aspect artistic. Conține informație despre materiale
și tehnici de lucru utilizate, modalități de creare și transpunere în material a lucrărilor giuvaiergicale
Lecțiile au un caracter experimental, practic-aplicativ.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: se vor demonstra cunoașterea metodelor de realizare a unui proiect artistic,
aplicând tendinţe stilistice noi din arta contemporană giuvaericale; în aplicarea metodelor tehnice a
simbiozei materialelor în alcătuirea unui concept artistic în domeniul giuvaiericale;
Competențe de învățare : se vor manifesta în capacitatea consecutivității realizării unui proiect artistic
giuvaericale prin metoda stilizării si transformării unui obiect real, utilizând mijloace tehnologice de
confecționare în designului lucrărilor giuvaericale.
Competențe de aplicare: se materializează în produse și realizări concrete (proiecte, idei, lucrări
practic- aplicative) din arta giuvaericale.
Competențe de analiză: se exprimă în organizarea proiectului și a etapelor de lucru în transpunerea în
material a lucrărilor giuvaericale.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare, prin aprecierea și elaborarea noilor
idei în contextul artei giuvaericale.
Competențe la nivel de integrare: se exprimă prin cercetarea noilor strategii, modele, materiale
apărute în dependență de periodicitate, modalități de creare și transpunere în material a lucrărilor cu
caracter experimental, practic-aplicativ.
Finalităţi de studii

Să identifice diferite genuri a artei decorative în corelaţie cu alte genurile ale artei
plastice;
Să perceapă aspectele genezei formelor în natură şi în compoziţia artistică;
Să analizeze diferenţa între formele şi elementele plastice în crearea compoziției decorative;
Să creeze proiectul compoziției frontale în baza limbajului plastic în arta metalului folosind
mijloace plastice prin prisma imaginii artistice în proiectarea compoziției tematice.
Să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor
giuvaericale;
Aplicând tehnologiile de bază a giuvaiergeriei artistice în procesul elaborării compozițiilor
plastice;
Să elaboreze noi idei ce țin de dezvoltarea capacităților de racordare a intenției compoziționale
cu posibilitate materialelor și a limitelor impuse de tehnicile de transpunere.

Precondiții
Să creeze proiecte artistice giuvaericale originale ,sa transpună în material lucrările ținând cont de
unitatea, de interferarea formei plastice și a ornamentului , de tehnica prelucrării tehnologice , de
culoarea metalului și eventual de culoarea ,forma și dimensiunea pietrei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Exerciții tehnologice de executare a elementelor de filigran.

Operații de trefilare ale firului metalic.
Operații de sucire ale firului metalic,
Îndeplinirea elementelor prin tăiere,îndoire,sudare.
Tema 2. Transpunerea în material a unui obiect giuvaierical (la alegere)realizat în tehnica de
filigranare.

Îndeplinirea schiței tehnice.
Îndeplinirea elementelor compoziției.
Unirea elementelor prin sudare.
Operații de finisaj.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităților de învățareși a abilităților formale în cadrul disciplinei
se efectueazăîn baza realizăriilucrărilor practice prevăzuteîn programa analitică;
soluționarea ideilor individuale; posibilitatea de transpunere în material a
cunoștințelor teoretice; autoinstruire;volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în
etapa următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice
și nota de la examen. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen
(40% din nota finală) și evaluarea curentă ( 60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma,Moskva 1990;
Marcenkov V. I. Iuvelirnoedelo,Moskva, vishayashkola 1984;
Peter DormesThexewjewelry, Londra 1986;
Opţională:
V.T.Nikiororov. Iuvelirnoeiskustvo, Rostov na Donu, 2006;
Jasper Stone vse o dragotenihkamnyah,Moskva ―Onix‖, 2007;
Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖,București, 1993.

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.165

Număr de credite
ECTS
2

Educatia tehnologica
I
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

Anu
l

Semestrul

Total ore

III

VI

44

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
22
22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect
materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;

Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie să
cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia.
Unități de curs
Executarea ornamentelor plane. Mozaic în lemn. Marketri. Tehnica executării, instrumente și materiale.
Stilizarea compoziției în tehnica marketri ținând cont și folosind calitățile plastice ale diferitor esențe de
lemn. Probe tehnice. Căutări compoziționale, mărirea schiței, rezolvarea în ton și culoare. Executarea în
material a lucrării.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea;
Compararea;
Exercițiu, lucrare practică;
Lucru în echipă (grup);
Metode expozitive;
Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
25. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
26. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
27. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
28. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
29. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
30. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000

AP, ET

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

Ciclul I
Practica pedagogică

Arte Plastica și Design/Studiul Artelor, Grafică
și Metodologia instruirii
Ana Gobjila, lector superior
ana.gobjila7@gmail.com

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

8

III

VI

240

Total ore
Contact direct
Studiu individual
120

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.
2.

Proiectarea, predarea și evaluarea a cel puţin 2 lecţii la disciplina arta plastică
și 1 lecție la 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.

3.
4.
5.
6.
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:

37. Obligatorie: Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea practicii
pedagogice, UPS ―I.Creangă‖, Chişinău, 2015.
38. 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
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Design vestimentar
I, licență
Practica tehnologică
Facultatea „Arta Plastice și Design‖, catedra „Arta
Decorativă‖
Natalia Danila, Vozian Vasile
Natalia Danila, Botezat Nina, Vozian Vasile
nataliadanila@gmail.com

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct
Studiu individual

2
III
VI
60
30
30
Descriere succintă a integrării practicii în programul de studii
Practica tehnologică constituie o parte componentă a programului de studii la ciclul I— Design vestimentar şi
contribuie la realizarea finalităţilor de formare profesională a studenţilor. Practica poate fi desfăşurată în cadrul
facultății „Arte Plastice și Design‖, dar și în intreprinderi sau alte instituţii din ramura industriei de confecții
textile din republică.
Practicantul examinează un set prestabilit de competențe profesionale ce trebuie studiate în procesul practicii
tehnologice, ţinand cont de condiţiile întreprinderii unde se desfășoară practica. Conţinutul activităţii în cadrul
practicii tehnologice se regăseşte integral în raportul de practică.
Conţinutul practicii este axat pe două obiective majore:
Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor, căpătate pe parcursul studiilor la disciplinele de
specialitate;
Formarea la absolvenţi a abilităților practice de lucru în ateliere, fabrici și întreprinderi de
confecționare a produselor textile;
Studenţii sunt repartizaţi la practică în baza contractului semnat de Facultatea „Arte Plastice și Design‖ şi
entitatea respectivă. Repartizarea se confirmă prin ordin. Practica se realizează pe parcursul unei săptămâni.
Asigurarea didactică şi metodică în procesul de desfăşurare a practicii tehnologice se face de către profesorii
coordonatori repartizaţi conform deciziei catedrei şi normei didactice a profesorului.
Pentru petrecerea practicii studentul trebuie să primească de la catedră, caietul stagiului de practică şi
îndrumarul metodic, precum şi sarcina individuală.
Competenţe dezvoltate în cadrul practicii
Competențe de cunoaștere și înțelegere: să cunoască limbajul artistic –plastic/tehnologic specific
domeniului designului vestimentar, să cunoască cusăturile folosite la confecţionarea produselor
vestimentare, să cunoască sistemele de proiectare constructivă, să cunoască algoritmul de
confecționare a unui produs vestimentar individualizat (la comandă).
Competențe de aplicare a cunoștințelor și înțelegerilor: să creeze schiţa produsului, să proiecteaze
tipare de bază pentru produse vestimentare, tipare de model fără modificarea croielii de bază, cu
modificarea croielii de bază, cu croială chimono, raglan, combinată, să realizeze şabloane, să planifice
croirea, să efectueze croirea, să prelucreze/asambleze repere ale produselor vestimentare, să elaboreze
documentaţia tehnică.
Competențe de analiză: analizează stilurile vestimentare din istoria costumului şi stilurile
contemporane, analizează procesul de producţie din confecţii, analizează materialele textile, gama
cromatică, etc.
Competențe de comunicare a cunoștințelor și înțelegerilor: elaborează strategii pentru o comunicare
eficientă (primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii),

realizează şi prezintă un raport complex (organizarea conţinutului şi structurii raportului, elaborarea
unui raport formal), cultivarea abilităţilor creative în procesul planificării şi realizării „designproiectului‖ .
Finalităţi de studii
La finele practicii studenții vor fi capabili:
Să cunoască limbajul specific domeniului designului vestimentar;
Obţinerea aptitudinilor pentru lucrul analitic şi de cercetare, etc.;
Studierea conţinutului şi insuşirea tuturor genurilor de activitate a intreprinderii, atelierului, etc.;
Colectarea materialului pentru elaborarea tezei de licenţă, etc.;
Creeze shițe de produs;
Proiecteze tipare de bază, tipare de model, șabloane de lucru specifice confecțiilor textile;
Croiască și execute produsul vestimentar;
Elaboreze documentația tehnică.
Precondiții
Discipline anterior studiate: cunoștințe generale de la proiectarea tehnică, tehnologii de specialitate cu
transpuneri în material, studiul mașinologiei, materialogie, proiectare artistică, desen tehnic, etc.
Studenţii trebuie să cunoască terminologia de specialitate, prorietățile țesăturilor, tipurile de cusături mecanice
și manuale, procesul de elaborare a schiței, proiectarea tiparelor de bază și tiparelor de model și algoritmul de
transpunere practică a produsului vestimentar.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Introducere. Instructajul tehnicii securității în întreprindere. Materiale recomandate.
Tema 2. Elaborarea schiței artistice și tehnice a produsului vestimentar Proiectarea tiparelor de bază și
a tiparelor de model pentru o confecție textilă.
Tema 3. Pregătirea șabloanelor. Croirea reperelor produsului.
Tema 4. Pregătirea modelului pentru prima măsură. Dublarea reperelor cu întăritură (conform
modelului).
Tema 5. Prelucrarea reperelor decorative și a reperelor mici (conform modelului).
Tema 6. Petrecerea primei probe a produsului. Verificarea echilibrului produsului.
Tema 7. Confecționarea finală a produsului. Prelucrarea şi asamblarea reperelor (conform modelului).
Tema 8. Definitivarea asamblării. Finalizarea terminațiilor. Tratament umido-termic final. Finisarea
produsului.
Tema 9. Îndeplinirea caietului stagiului de practică. Raportul se întocmeşte zilnic, pe parcursul întregii
perioade a practicii în cadrul întreprinderii (instituţiei). El reflectă activităţile studenţilor practicanţi conform
programei şi planului calendaristic, constituind o descriere a lucrului practic efectuat. La finele practicii,
raportul se verifică de coordonatorul practicii din cadrul întreprinderii/atelierului. Raportul de practică se
prezintă la catedră pentru înregistrare, iar coordonatorul de practică din cadrul catedrei, este obligat să
întocmească un aviz la raport, după care poate fi prezentat pentru susţinere în cadrul comisiei de examinare a
rapoartelor de practică desemnate de şeful de catedră.
Strategii de evaluare
La finele stagiului de practică studentul elaborează şi îndeplinește caietul stagiului de practică
tehnologică.
Susţinerea şi evaluarea practicii (aprecierea cunoştinţelor, deprinderilor obţinute și lucrărilor practice) se
prevede imediat după definitivarea stagiului şi va avea loc public la catedra de profil „Arta Decorativă‖
şi apreciată de către Comisia de susţinere, numită în cadrul catedrei de profil, cu participarea șefului
catedrei şi a conducătorului stagiului de practică tehnologică.
Evaluarea finală este exprimată printr-o notă, care permite promovarea studentului în etapa următoare a
procesului didactic; Evaluarea finală constă din susținerea publică a lucrului practic (40% din nota finală) și
evaluarea caietului stagiului de practică de către conducătorul practicii (60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
39. Cojocaru Mariana, Tehnologia confecţiilor din ţesături. Procese tehnologice de fabricaţie a
produselor de îmbrăcăminte. Indicaţii metodice pentru realizarea lucrărilor de laborator, Chişinău
U.T.M. 2008;
40. Curteza A., Design vestimentar. Noţiuni fundamentale, Bucureşti, 2003;

41. Dodu Aristode et al, Manualul inginerului textilist, Tratat de inginerie textilă, Editura AGIR
Bucureşti, 2004, ISBN 973-8466-10-5;
Opţională:
42. Julie Cole, Sharon Czachor, Professional Sewing Techniques for Designers, Fairchild Books Inc.
New York, 2009, ISBN-13: 978-1563675164;
43. Knight Lorna, Manual de croitorie, Teora, ISBN 1-59496-865-9;
44. М. Мюллер и сын, Юбки и брюки. Конструирование, М.: Эдипресс-Конлига, 2003;
45. М.Мюллер и сын, Жакеты и пальто. Конструирование, М.: Эдипресс-Конлига, 2004;
46. М.Мюллер и сын, Платья и блузки. Конструирование, М.: Эдипресс-Конлига, 2007.

Anul IV,
semestrul VII

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
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.07.O. 070

Număr de
credite ECTS
4

Anu
l
IV

Semestrul

Total ore

VII

144

Total ore
contact direct Studiu individual
72
72

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, 19972002.
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.091
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Educația tehnologica
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
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Total
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IV

VII

48

Total ore
contact direct
Studiu individual
24
24

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;
regulile și convențiile de proiectare necesare în deprinderea, precizia și siguranța rezolvării grafice a lucrărilor
de construcții – proiectare cu introducere în desenul de asamblare.

Unități de curs
Desen de asamblare. Angrenaje filetate. Reprezentarea angrenajelor (cilindrice, conice, cu melc etc.) detalierea
desenelor de asamblare. Reprezentarea pieselor de fixare (buloane, prizoane, piulițe, știfturi, penelor,
îmbinărilor prin filet cu țeavă, mufă, colțar, teu).
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:
21. Iancău V., Reprezentări geometrice şi desen tehnic. Bucureşti, 1982
22. Vasilescu E., Desen tehnic industrial. Bucureşti, 1995
23. Vatavu A., B.Lutcov, V. Răileanu. Indicaţii metodice pentru elaborarea şi îndeplinirea desenelor
tehnice cu angrenaje filetate. Chişinău, 2002
24. Negomireanu I., Noţiuni introductive în desen tehnic. Bucureşti, 1979
25. M. Ceapă, Gh. Popovici., Desen tehnic. Cotarea. Chişinău, 2002
Opţională:

12. Răileanu V., Ceban E., Desenul de construcții în aplicații, Chișinău, 2014
13. Рэйлян В. Чебан Е., Строительное черчение в практике, Кишинев, 2014
14. Рэйлян В. Чебан Е., .Proiectarea ergonomică a mobilei, Chișinău, 2015

AP, ET ,DV, DI, AD, GR, P.
I licența
DESEN

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.07.O.172

2

Anul

IV

Semestru
l
VII

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
Total ore

72

Total ore
contact direct

Studiu individual

36

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

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artistica a materialelor
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S.07.O.174

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

Anul
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IV

VII

48

Total ore
contact direct
Studiu individual
24

24

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.
9. 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:
33. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
34. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
35. 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:
36. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
37. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
38. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
39. 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.07.O.174

Număr de
credite ECTS

2

Anul

IV

Semestrul

VII

Educația tehnologică (b)
I, Licența
Ceramica artistică
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru
Total ore

48

Total ore
contact direct

Studiu individual

24

24

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de specialitatea arta decorativă. Se studiază principiile generale
artistice şi tehnologice despre ceramica. În cadrul cursului studenţii să studiază propriităţiile plastice ale materiei prime,
principiile de decorarea şi ornarea a formelor, arderea a argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Însuşirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea liberâ cu principii de orden compoziţional-volumetricâ.
Alegerea adecvată a legităţile, metodelor şi principiilor de construire a compoziţiilor decorative volumetrice în
material.
Dezvoltarea formei de gîndire şi gust estetic.
Aplicarea cunoştinţe acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea lucrârilor în ceramicâ la
nivel professionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Finalităţi de studii
Sâ cunoască proprietâţile plastice ale materiei prime.
Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
Sâ cunoască smalţul transparent, angoba, emalul şi pigmenţii de ceramică
Sâ cerceteze tradiţiile naţionale reflectate m operele la arta decorativă aplicatâ (în ceramicâ) ale meşterilor
populari
Să însuşească principiile de decorarea şi ornarea a formelor volumetrice şi frontale.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie să
cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia în jurul cursului şcolii de arte plastice pentru copii.
Conținutul unităților de curs
Tema generală: serviciu de ciai sau cafea.
Cerinţele funcţionare pentru serviciul de ceai sau cafea.
Procedeele de sistematizare compoziţională a diverselor obiecte după formă şi funcţiune.
Căutări plastice a unui serviciu de ceai sau cafea. Materiale: hîrtie, creion.
Modelarea ceainicului (formei de bază) a unui serviciu de ceai sau cafea.Dimensiunele aproximotive a obiectului modelat
12х12х12cm.
Modelarea ciocului şi clanţei ceainicului.
Modelarea zaharniţei din serviciu.Dimensiunele aproximotive a obiectului modelat 10х10х10cm.
Modelarea ceştii din serviciu de ceai sau cafea. Dimensiunele aproximotive a ceştii 5х5х7, 3-6 piese. Smălţuirea
Strategii de evaluare
Evaluarea finală constă in prezentarea lucrărilor practice (obiectelor de ceramica).
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităşilor formate în cadrul disciplinei se efectuează 2 evaluări pe
semestru. Prima evaluarea în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa analitică; soluţionării ideilor

individuale. A doua evaluarea - 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).
Evaluarea finală este confirmată în sfârshitul semestrului in cadrul examenului (vizionarea) 40 % şi evaluarea curentă
60%.
Bibliografie
Obligatorie:
Acunova L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennîh cheramiceschih izdelii. „Vîsşaia şcola", 1984.
Brion M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972.
Daghi I. Compoziția decorativă volumetrică, Chișinău 2013
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Miclaşevschii A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturî po stroitelistvu".
Leningrad, 1971
Opţională:
Doloros Ros Cheramica, Ast-press kniga, Moskva 2003.
Poverin A. Gonciarnoe delo, Ast-press kniga, Moskva 2006
Roșu G. Ceramica tradiționaladin din Romania, București 2012

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Aprobat la ședință catedrei
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.07.O.174

Număr de credite
ECTS
3

Anul

IV

Educația tehnologică
I Licența
Prelucrarea artistică a metalului
Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arte Decorative
Catedra Arat Decorativa
Tiron Olga
Tiron Olga

Semestrul

VII

Total
ore

Total ore

72

36

contact direct

Studiu individual
36

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―giuvaiergerie‖ are drept scop dotarea cu cunostinte a viitorilor pedagogi artisti plastic ice tin de domeniul acestui
gen de arta decorative. Pe parcursul acestui curs studentii v-or insusi diferite modalitati de reprezentare grafica a
proiectelor giuvaiericale, c-or face cunostinte cu diferite tehnici de executare transpunindu-si ideile in material.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
- Cunoașterea ramurilor și genurilor artelor plastice în evoluția lor.
- Asimilarea terminologiei specifice artelor plastice.
- Dezvoltarea competențelor de creare și receptare a imaginii plastice.
- Dezvoltarea imaginației și creativității artistice în procesul valorificării limbajului artelor plastice.
- Cunoașterea și utilizarea diverselor materiale, tehnici și instrumente de artă.
- Valorificarea limbajului artelor plastice în exprimarea plastică.
Finalități de studii realizate la finele cursului
- Sa aplice cunostintele accumulate in domeniul compozitiei si a tehnologiei prelucrarii materialelor in realizarea
unui proiect artistic giuvaiergical.
- Să aplice cunoştinţele acumulate în domeniul compoziţiei şi a tehnologiei prelucrării metalelor, la realizarea
unui proiect artistic giuvaergical, la transpunerea în material (metal) a unei piese giuvaergicale.
- Să explice procedeul de stilizare a elementelor sau detaliilor caracteristice unui obiect stilizat.
- Să dezvolte în sine originalitatea, capacitatea de a inventa variaţii formale, de a introduce într-o operă de artă
giuvaergicală irepetabilul, unicul, un anumit element personal.
- Sa se formeze abilitati practice in folosirea instrumentelor la indeplinirea in material a compozitiilor
giuvaiergicale.
Precondiții
- Să creeze proiecte artistice şi tehnice corespunzator tehnologiei prelucrării artistice ale metalelor. Să realizeze în
metal piese giuvaergicale, ţinînd cont de : utilitate, interferarea formei plastice şi a ornamentului, de tehnica de
prelucrarea aleasă, de culoarea metalului şi eventual de pietre.
Unități de curs
Oxidarea metalelor pretioase si colorate .Smaltul artistic Elaborarea schitei-proiect a unui set de obiecte giuvaiergicale cu
elemente de smalt.
Metode și tehnici de predare și învățare
- teoretice: prezentarea teoretică a ideilor, conceptelor, definițiilor, principiilor, metodelor, teoriilor științifice,
analiza, sinteza, compararea, generalizarea, sistematizarea, clasificarea, ilustrarea grafică a conceptelor și ideilor;
- practice: convorbirea, consilierea, observarea etc.
- experimentale: experimentul pedagogic, testarea cunoștințelor, evaluarea lucrărilor practice ale studenților.
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 exprimată prin două atestări pe parcursul semestrului (I atestare –
30% ; II atestare – 30 %).
Evaluarea finală Este exprimată prin răspunsul studenților oral la examen (40% din nota finală), care constă din două
întrebări teoretice și una practică (evaluarea lucrării practice elaborate).
Bibliografie
Obligatorie:
1. N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma. Moskva 1990
2. Marcenkov V. I. Iuvelirnoe delo. Moskva, vishaya shkola 1984
3. Peter Dormes Thexewjewelry. Londra 1986.
4. Kornilov Iuvelirnie kamni. Moskva ― Nedra‖ 1983
5. V.T.Nikiororov. Iuvelirnoe iskustvo. Rostov na Donu 2006
6. Jasper Stone vse o dragotenih kamnyah. Moskva ―Onix‖ 2007
7. Ion Susala. Dictionar de atelier ―Sigma‖ Bucureshti 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.174

Număr de
credite ECTS
2

Anul

IV

Educația tehnologică
I
Prelucrarea artistică a lemnului
Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Arta
Decorativă
Alexei Țulea, lector
Alexei Țulea, lector

Semestrul

Total ore

VII

48

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
24
24

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalități de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect

materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;
Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.

Precondiții
Studenții trebuie să posede cunoștințe din cursul de geometrie, fizică din liceu. De asemenea studenții trebuie
să cunoască principiile de baza a desenul, pictura și compoziția.
Unități de curs
Țărănesc, medieval, modern în sculptura de lemn românească. Clasificarea reliefului. Relief. Mijloace
materiale. Procedee tehnice. Căutări compoziționale, schițe pentru tehnica reliefului. Executarea în
materie a unui fragment. Lucrări de creație. Lucrări de finisare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea; Compararea; Exercițiu, lucrare practică; Lucru în echipă (grup); Metode expozitive; Proiectul;
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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
31. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
32. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
33. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
34. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
35. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
36. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000

AP, ET
Ciclul I
Practica pedagogică
Arte Plastica și Design/Studiul Artelor, Grafică și Metodologia
instruirii
Ana Gobjila, lector superior

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

6

IV

ana.gobjila7@gmail.com

Semestrul
VII

Total ore
180

Total ore
Contact direct
90

Studiu individual
90

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 artistico-plastice.
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:
47. Obligatorie: Regulamentul cu privire la organizarea şi efectuarea practicii pedagogice, UPS ―I.Creangă‖,
Chişinău, 2015.
48. Trofailă L. Practica pedagogică / Ghid metodic pentru profesori şi studenţi, UPS ―I.Creangă‖, Chişinău,
2003.
Opţională:
5.

6.
7.
8.

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.
Hubenco T., Prisacaru L., Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru
învățămîntul primar și gimnazial. Ed.Liceym, 2011.
Hubenco T. Arta plastică în clasele primare.Ghid metodologic. Chişinău, Ed. Prut Internaţional, 2000.
Hubenco T., Metode de evaluare la Educația plastică. Ghid metodologic. Editura Epigraf, Chișinău,
2013…

Anul IV, sem. VIII

AP, AD, P, Gr., DV, DI, ET
I, licenţă
Istoria artelor
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Pictură
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.08.O. 079

Număr de
credite ECTS
5

Anul
IV

Semestrul

Total ore

VIII

72

Total ore
contact direct
Studiu individual
36
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, 19972002.
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:
30. Florea V., Szekely G., Dicţionar de artă universală. Ed. Litera, Bucureşti-Chişinău, 2001.
31. Larousse, Curente în pictură, Ed.Aquila, Oradea, 1993.
32. Prut C., Dicţionar de artă modernă. Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.
33. 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.080

Număr de
credite ECTS
2

Design interior
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

Anul

Semestrul

Total ore

4

VIII

36

Total ore
contact direct
Studiu individual
18
18

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.

MODULUL Tehnologia și prelucrarea artisstica a
materialelor

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.181

Număr de
credite ECTS
1

Anul

IV

Semestrul

VIII

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

Total
ore
36

Total ore
contact direct
Studiu individual
18

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
10. 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:
40. Arheim R., Arta şi percepţia vizuală, o psihologie a văzului creator, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979.
41. Daghi I., Mijloacele de realizare a compoziţiei decorative frontale, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura
Lumina, 1993.
42. 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:
43. Focillon H., Viaţa formelor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.
44. Horsia H., Spaţii, forme, culori în arta contemporană, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.
45. Întroducere în gramatica limbajului vizual, red C. Ailincăi, Cluj-Napoca, 1982.
46. 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

Număr de
credite ECTS

S.08.O.181

3

Arta decorativă
I, Licența
Ceramica artistică
Facultatea Arte Plastice şi Design, catedra Arta
Decorativă
Şugjda Svetlana, lector superior
Şugjda Svetlana, lector superior
shugjda@mail.ru

Anul

Semestrul

Total ore

IV

VIII

72

Total ore
contact direct
Studiu individual

36

36

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Disciplina „Ceramica artistică‖ este o disciplină de specialitatea arta decorativă. Se studiază
principiile generale artistice şi tehnologice despre ceramica. În cadrul cursului studenţii să studiază
propriităţiile plastice ale materiei prime, principiile de decorarea şi ornarea a formelor, arderea a
argilei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Însuşirea materiei de studiu la obiectul ceramica artistică.
Operarea liberâ cu principii de orden compoziţional-volumetricâ.
Alegerea adecvată a legităţile, metodelor şi principiilor de construire a compoziţiilor decorative
volumetrice în material.
Dezvoltarea formei de gîndire şi gust estetic.
Aplicarea cunoştinţe acumulate în urma studierii bazelor artei decorative la executarea
lucrârilor în ceramicâ la nivel professionist.
Pregătirea viitorii profesori-plasticieni pentru activitatea pedagogica.
Finalităţi de studii

Sâ cunoască proprietâţile plastice ale materiei prime.
Să studieze paralel procesul tehnologic de modelare.
Sâ cunoască smalţul transparent, angoba, emalul şi pigmenţii de ceramică
Sâ cerceteze tradiţiile naţionale reflectate m operele la arta decorativă aplicatâ (în ceramicâ)
ale meşterilor populari.
Precondiții

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, chimie şi fizică din liceu. Deasemenea
studenţii trebuie să cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia în jurul cursului şcolii
de arte plastice pentru copii.
Conținutul unităților de curs

Tehnica securității în atelierul de ceramica. Instrument necesar. Pregătirea materiei prime
(lutul). Clasificarea ceramicii prin materiale și genurile de ardere (faianță, porțelan, maiolica,
masă de piatră, șamot).
Ghiveci de flori în tehnica împletitură (forma rotundă). Materia prima: lut, bultigă.
Instrumentar necesar: stofă deasă 50x70, 2 leaturi cu secţiunea de 7 mm., briceag, compas,
tăvălug, pensula, burete, turnetă. Dimensiunele aproximotive a obiectului modelat 15х18cm.

Pregătirea temeliei rotunde pentru ghiveciului de flori. Modelarea pereţilor ghiveciului de flori
din inele de argilă(în mod buclat). Împodobirea bordurei ghiveciului de flori. Decorarea
ghiveciului de flori cu relief și factura. Formarea suportului sub ghiveci.
Giveci de flori in tehnica plasturilor.(forma patrată ). Materia prima: lut, bultigă.
Instrumentar necesar: stofă deasă 50x70, 2 leaturi cu secţiunea de 7 mm., briceag, compas,
colţar, tăvălug, pensula, burete, turnetă. Dimensiunele aproximotive a obiectului modelat
15х15х15cm. Pe suprafaţa stofei se întinde un strat de lut, cu riglă şi cuţit pe strat de lut se
trasează conturul pieselor ghiveciului de flori (temelia 15x15, 4 pereţi 14,3x14,3). Piesele se
adună şi se lepesc una de alta. Decorarea ghiveciului de flori in tehnica gravarei. Curăţirea şi
smălţuirea ghiveciurilor.
Strategii de evaluare

Evaluarea finală constă in prezentarea lucrărilor practice (obiectelor de ceramica).
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităşilor formate în cadrul disciplinei se efectuează
2 evaluări pe semestru. Prima evaluarea în baza: realizărilor lucrărilor practice prevăzute în programa
analitică; soluţionării ideilor individuale. A doua evaluarea - 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).
Evaluarea finală este confirmată în sfârshitul semestrului in cadrul examenului (vizionarea) 40 % şi
evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:

Acunova L.F. Tehnologhia proizvodstva hudojestvennîh cheramiceschih izdelii.
„Vîsşaia şcola", 1984.
Brion M. Arta abstractă, Meridiane, Bucureşti, 1972
Daghi I. Compoziția decorativă volumetrică, Chișinău 2013
Djeki Ătkin Keramika dlea nacinaiuscih. „Art-rodnik”, Moskva, 2006
Miclaşevschii A.I. Tehnologhia hudojestvennoi cheramichi. „Izdatelistvo literaturî po
stroitelistvu". Leningrad, 1971
Opţională:

Doloros Ros Cheramica, Ast-press kniga, Moskva 2003.
Poverin A. Gonciarnoe delo, Ast-press kniga, Moskva 2006
Roșu G. Ceramica tradiționaladin din Romania, București 2012

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opțional arta metalului face parte din disciplinile de specialitate este orientat spre formarea abilitatilor și
competențelor profesionale ce țin de arta giuvaergeriei în contextul artei decorativ-aplicate. Se studiază
avoluâia artei giuvaiericale moderne sub aspect artistic
Conține informație despre materiale și tehnici de lucru utilizate, modalități de creare și transpunere în material
a lucrărilor giuvaiergicale
Lecțiile au un caracter experimental, practic-aplicativ.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe cognitive: se vor demonstra cunoașterea metodelor de realizare a unui proiect artistic, aplicând
tendinţe stilistice noi din arta contemporană giuvaericale; în aplicarea metodelor tehnice a simbiozei
materialelor în alcătuirea unui concept artistic în domeniul giuvaiericale;
Competențe de învățare : se vor manifesta în capacitatea consecutivității realizării unui proiect artistic
giuvaericale prin metoda stilizării si transformării unui obiect real, utilizând mijloace tehnologice de
confecționare în designului lucrărilor giuvaericale.
Competențe de aplicare: se materializează în produse și realizări concrete (proiecte, idei, lucrări practicaplicative) din arta giuvaericale.
Competențe de analiză: se exprimă în organizarea proiectului și a etapelor de lucru în transpunerea în
material a lucrărilor giuvaericale.
Competențe de comunicare: se arată în situațiile de comunicare, prin aprecierea și elaborarea noilor idei în
contextul artei giuvaericale.
Competențe la nivel de integrare: se exprimă prin cercetarea noilor strategii, modele, materiale apărute în
dependență de periodicitate, modalități de creare și transpunere în material a lucrărilor cu caracter
experimental, practic-aplicativ.
Finalităţi de studii

Să identifice diferite genuri a artei decorative în corelaţie cu alte genurile ale artei plastice;
Să perceapă aspectele genezei formelor în natură şi în compoziţia artistică;
Să analizeze diferenţa între formele şi elementele plastice în crearea compoziției decorative;
Să creeze proiectul compoziției frontale în baza limbajului plastic în arta metalului folosind mijloace
plastice prin prisma imaginii artistice în proiectarea compoziției tematice.
Să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea tehnologiilor artistice în cadrul obiectelor
giuvaericale;
Aplicând tehnologiile de bază a giuvaiergeriei artistice în procesul elaborării compozițiilor plastice;
Să elaboreze noi idei ce țin de dezvoltarea capacităților de racordare a intenției compoziționale cu
posibilitate materialelor și a limitelor impuse de tehnicile de transpunere.

Precondiții
Să creeze proiecte artistice giuvaericale originale ,sa transpună în material lucrările ținând cont de unitatea, de
interferarea formei plastice și a ornamentului, de tehnica prelucrării tehnologice, de culoarea metalului și
eventual de culoarea, forma și dimensiunea pietrei.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Transpunerea în material artistic al unui set de obiecte giuvaiericale în tehnică mixtă (3-5 piese)
conform proiectului elaborate.

Elaborarea schiței tehnice pentru fiecare piesă aparte.
Pregătirea plăcuței, a firului metalic.
Îndeplinirea elementelor, a castelor,conform tehnicilor aplicate.
Operații de unire prin sudare.
Operații de finisaj.
Strategii de evaluare

Evaluarea curentă a activităților de învățareși a abilităților formale în cadrul disciplinei se
efectueazăîn baza realizăriilucrărilor practice prevăzuteîn programa analitică; soluționarea
ideilor individuale; posibilitatea de transpunere în material a cunoștințelor teoretice;
autoinstruire;volumul și numărul variantelor de lucru.
Evaluarea finală este exprimată print-o notă, care permite promovarea studentului în etapa
următoare a procesului didactic. Această notă cuprinde nota de la lucrările grafice și nota de la
examen. Evaluarea finală constă din răspunsul (oral sau scris) la examen (40% din nota finală)
și evaluarea curentă ( 60% din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
N. V. Odnoralov, Galvanoplastica doma,Moskva 1990;
Marcenkov V. I. Iuvelirnoedelo,Moskva, vishayashkola 1984;
Peter Dormes.The xew jewelry, Londra 1986;
Opţională:
V.T.Nikiororov. Iuvelirnoeiskustvo, Rostov na Donu, 2006;
Jasper Stone vse o dragotenihkamnyah,Moskva ―Onix‖, 2007;
Ion Șușală. Dicționar de atelier, ―Sigma‖,București, 1993.
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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Prelucrarea artistică a lemnului face parte din modulul „Arta Decorativă‖ și asigură 20 % din
obiectele de specialitate.
Cursul respectiv urmărește achiziționarea de către studenți a unui ansamblu anumit de competențe ce
cuprind acumularea cunoștințelor teoretice, căpătarea măiestriei profesional-artistice în prelucrarea artistică a
lemnului, deprinderea de a îmbina proiectarea compozițională cu executarea lucrărilor în material, capacitatea
aplicare/utilizare a cunoștințelor teoretice în practică, îmbogățirea gustului estetic, dezvoltarea capacităților
creatoare şi a spiritului creator intuitiv al studenților, acumularea cunoștințelor de predare în școală, a
materialului respectiv îmbinând şi calitățile contemporane cu cele etnografice ce țin de tradițiile culturii
naționale.
Cursul dat include cunoașterea amplă a disciplinei, studierea materiei prime (lemnul) obținerea, uscarea,
păstrarea, proprietățile şi cunoașterea utilajului, mașini, scule, materiale pentru încleiere, șlefuire, acoperire,
folosite la prelucrarea artistică, mecanică a lemnului. Se expun pe larg tehnici, metode şi procedee de prelucrare
artistică a lemnului într-o consecutivitate de la simplu la compus (îmbinări, procedee mecanice, crestarea în
lemn, mozaic, sculptarea în relief şi apoi volumetrică).
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască mijloacele şi materialele folosite la prelucrarea artistică a lemnului
Să distingă tehnicile şi tehnologia de îndeplinire la prelucrare lemnului
Să determine conţinutul şi principiile de realizare a disciplinei „Prelucrarea artistică a lemnului‖
Să distingă metodele tradiţionale şi moderne în iniţierea şi perceperea mai profundă a patrimoniului de
creaţie populară în lemn şi de a dezvolta motivul de activitate creatoare.
Să aplice metode artistice la crearea valorilor plastice cu caracter inovativ.
Să utilizeze principiile didactice şi cele specifice procesului de predare a disciplinei „Prelucrarea
artistică a lemnului‖
Să se familiarizeze cu esențe lemnoase (proprietăţile, speciile, uscarea, depozitarea)
Să utilizeze diverse mijloace de reprezentare a lucrărilor artistice de creaţie a articolelor din lemn prin
desen tehnic, crochiu, decorativ, stilizat, schiţă, proect artistic
Să determine procedeele de asamblare a detaliilor şi pregătirea din punct de vedere constructiv şi
tehnologic.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs studenții vor fi capabil:
Să
aleagă
corect

materialul lemnos în funcție de specie, calități, proprietăți pentru realizarea unui proiect sau idei
artistice;
Să aplice metode artistice
plastice în procesul de creaţie, combinarea lemnului cu alte materiale, metal, sticlă, textile;
Să poată crea o simbioză
dintre idee, concepţia artistică şi transpunerea proiectului în material;
Să utilizeze principiile de însuşire a tehnologiilor în arta lemnului;
Să cunoască tradițiile în arta prelucrării lemnului, tehnici și tehnologii contemporane și tendințele
acestui domeniu.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursul de geometrie, fizică din liceu. Deasemenea studenţii trebuie să
cunoască principiile de baza a desenul, pictura şi compoziţia.
Unități de curs
Forme sculpturale în lemn. Modelarea formelor în volum. Obținerea unui element sculptat în spațiu. Căutări
compoziționale, modelarea în lut. Executarea în material a lucrării volumetrice sculptată în lemn. Lucrări de
finisare.
Metode și tehnici de predare și învățare
Demonstrarea;
Compararea;
Exercițiu, lucrare practică;
Lucru în echipă (grup);
Metode expozitive;
Proiectul;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităților de învățare şi 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.
Evaluarea finală este confirmată în sfârșitul semestrului in cadrul examenului 40 % şi evaluarea curentă 60%.
Bibliografie
Obligatorie:
37. Irimie C., Dumitrescu F., Paleolog A., Arta lemnului la români, București 1975
38. Marian S., Cromatica poporului român, București 2002
39. RîmbuI., et al, Tehnologia prelucrării lemnului, București 1991
40. Афанасиев А., Резьба по дереву. Уроки мастерства, Москва 2003
Opţională:
41. Suciu P., Lemnul-structură, proprietăți, tehnologie, București 1975
42. Иляев М., Прикоснувшись к дереву резцом, Москва 2000

