Descrierea programului de master
Denumirea

Pedagogia artelor plastice

programului de master
Codul programului 141.12
Număr de credite ECTS

90

Durata de studii 1,5
Calificarea obţinută Master în ştiinţe ale educaţiei
Facultatea, catedra ce coordonează Facultatea Arte Plastice şi Design, Catedra Studiul artelor, Grafică şi Metodologia
programul de master instruirii
A.Simac, dr.,conf., T.Hubenco, dr., conf.; C.Balan, conf.universitar, E.Garstea
Titularii de curs lector superior, E.Brigalda, dr., prof.; L. Mokan-Vozian, dr., conf.,E.Samburic
lector superior., T.Macari lector superior, V.Cuşcă dr.,conf.universitar.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Arte sau Ştiinţe ale educaţiei (domeniul
educaţie artistico-plastică) sau un act echivalent de studii.
Precondiţii
 Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu.
Competenţe dezvoltate
 cunoaşterea conceptelor fundamentale ale pedagogiei şi psihologiei artelor;
 viziune de ansamblu asupra procesului creatiei artistice;
în cadrul programului
 abilităţi de elaborare şi realizare a unei cercetări în domeniul pedagogiei
artelor plastice ,
 aplicarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la procesul de
predare/învăţare/evaluare a artelor plastice;
 interpretarea fenomenelor artelor plastice din perspectivă interdisciplinară şi
transdisciplinară, în contextul contempotaneităţii.



Finalităţi de studii








Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a
documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi
organizaţionale, în contextul modernizării înăţămîntului;
Să elaboreze şi realizeze un proiect de cercetare în domeniul Pedagogiei
artelor plastice;
Să cerceteze şi să analizeze concepte, teorii şi aspecte ale pedagogiei
artelor, istoriei artelor, tendintelor artelor plastice moderne.
Să identifice conexiuni dintre cunoştinţele în domeniu şi aplicarea lor în
activităţi practice;
Să aplice realizări ştiinţifice din alte domenii la procesul de
investigare/predare/învăţare/evaluare a Pedagogiei artelor plastice;
Să monitorizeze proiecte de activitate artistică şi didactică;



Descrierea succintă a
programului de studii

Cursuri din program

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate

Să gestioneze proiecte educaţionale, răspunzînd la cerinţele din mediul
educaţional;
 Să posede şi să aplice legitătile compoziţionale într-o operă de artă .
 Să posede exigenţe şi tehnici de comunicare.
 Să demonstreze autonomie în ceea ce priveşte învăţarea, precum şi un nivel
ridicat de înţelegere a proceselor de învăţare;
Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea
cunoştinţelor şi formarea competenţelor şi abilităţilor în domeniul pedagogiei
artelor plastice, în concordanţă cu abordările moderne în acest domeniu.
Masteratul este orientat spre instruirea specialiştilor de calificare înaltă, care
vor studia domeniul Pedagogiei artelor plastice. Absolvenţii programului de master
vor putea activa în învăţământul peuniversitar şi universitar în profilul respectiv;
pot ocupa funcţii de conducere în învăţământul preuniversitar şi universitar; pot
coordona proecte culturale ,pot activa in domeniul antreprenorial cultural, pot
activa ca artişti plastici, pot continua studiile la ciclul III Doctorat, specialităţilemetodologia instruirii pe disciplini,studiul artelor.
Masteratul este organizat cu colaborarea unor cadre didactice cu calificare înaltă,
precum şi a specialiştilor cu performanţe certificate în domeniile abordate
Curente şi sinteze în arta modernă şi contemporană.
Teoria şi practica picturii.
Desen-studiu avansat.
Structuri şi principii compoziţionale.
Pedagogia şi psihologia artelor.
Comunicare eficientă-exigenţe şi tehnici.
Management în artă.
Stagiu de practică pedagogică.
Filosofia şi axiologia educaţiei.
Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare; Seminarul:
introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul - dezbatere,
seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Explicarea verbala, demonstrarea dirercta, la computer, videoproiector,.
Teme realizate sinestătător de fiecare student.
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate, portofolii,
probe scrise şi practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Luni, vineri: 1400 –21.00; sîmbătă: 800 - 1400

Telefoane de contact 022749383

