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Brigalda Eleonora, dr., prof.; Gheorghiţă Cezara, dr., conf.; Mokan-Vozian
Ludmila, dr., conf.; Ursachi Rodica, dr., conf.;

 diplomă de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii;
 diplomă de studii superioare de licență
Competenţe dezvoltate
 cunoaşterea conceptelor fundamentale ale artei;
în cadrul programului
 cunoaşterea noţiunilor de teorie a artei şi aplicarea lor în comunicarea
scrisă şi orală;
 viziune de ansamblu asupra procesului artistic şi a elementelor
constituente ale istoriei artei naţionale şi universale;
 abilităţi de elaborare şi realizare a unei cercetări artistice în diferite
contexte;
 adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la procesul de
educaţie artistico-plastică;
 interpretarea fenomenelor artistice în contextul epocii şi societăţii
contemporane
 Identificarea şi selectarea surselor bibliografice pentru asimilarea şi
aplicarea informaţiei din domeniul artei şi ştiinţei artistice;
 Amplificarea cunoştinţelor teoretice în dependenţă de noile realităţi
ale activităţii profesionale.
 Determinarea problemelor şi priorităţilor în dezvoltarea artei;
 Evaluarea perspectivelor implementării noilor conţinuturi în
învățământul artistic.

Finalităţi de studii
 Abilităţi de elaborare şi realizare a unui proiect de cercetare în
domeniul teoriei artei;
 Capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi
problemelor generate de tendinţele artistice;
 Abilităţi de interpretare a fenomenelor artistice în contextul epocii şi
societăţii contemporane;
 Abilităţi de a conduce/monitoriza programe de cercetare, proiecte în
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domeniul artistic;
 Abilităţi de a evalua programe/materiale de cercetare în domeniul
artei.
Programul de licenţă Istoria și teoria artelor plastice îşi propune:
pregătirea de specialişti în domeniul istoriei și teoriei artelor, care să poată
profesa în calitate de cadre didactice sau în cercetarea de profil; dobândirea
de cunoştinţe fundamentale din domeniul istoriei artei naţionale şi
universale, istoriografie şi muzeologie; cunoașterea limbajului de specialitate
al istoriei artei și dezvoltarea capacităţilor de a opera în mod corect cu acesta;
cunoaşterea celor mai importante metodologii de cercetare şi a conceptelor
moderne folosite în studiul istoriei şi teoriei artei; dezvoltarea capacităţii
studenţilor de a înţelege dimensiunea istorică a dezvoltării fenomenelor
artistice.
Cei înscriși la program vor studia un șir de cursuri generale și fundamentale,
cu dezvoltarea de aplicații practice de cercetare în domeniul istoriei și teoriei
artelor, în combinație cu cele de creație
Pregătire generală: Tehnologii informaționale, Limbi moderne.
Pregătire fundamentală: Istoria artelor, Perspectiva.
Specializarea: Teoria artelor, Desenul, Pictura și compoziția, Istoria
muzeelor lumii, Practica Plein-air, Practica muzeistică.
Cultură umanistică generală: Estetica, Culturologia, Bazele micro și macro
economiei, Psihologia creativității, Post-modernismul în arta europeană,
Științe politice, Filosofia artei.
Învățare centrată pe student; învățare bazată pe studiu individual; studiu
practic în atelier; prelegeri interactive, seminare, consultații, stagii de
practică muzeistică, elaborarea tezei de an şi de licenţă.
Evaluarea formativă se realizează prin: proiecte, referate, portofolii,
examene în scris şi oral, rapoarte, teze, expoziții, prezentări, teste, portofolii
ș.a. Evaluarea disciplinelor de specialitate, a stagiilor de practică şi a tezei de
licenţă prin susținere publică.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; vizionări ale lucrărilor
practice.
Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei licență.
Luni- vineri: 0830 – 1630
022749383

