Descrierea programului de licență
Denumirea
programului de licență
Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de
licență

Titularii de curs

Precondiţii
Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

Finalităţi de studii

Arte plastice
0114.14
180
3 ani
Licențiat în Științe ale educației
Facultatea de Arte Plastice şi Design, Catedra de Studiul artelor, Grafică și
Metodologia instruirii
Ajder Ecaterina, maestru în arte, conf., Arbuz-Spatari Olimpiada, dr., conf.,
Grama Vasile, lect. univ., Șugjda Svetlana, lect. univ., Vozian Vasile, lect.
univ., Zderciuc Ion, lect. univ., Țulea Alexei, lect. univ., Tiron Olga, lect.
univ., Gheorghiţă Cezara, dr., conf., Ursachi Rodica, dr., conf., Simac Ana,
dr., conf., Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf., Samburic Elena, lect. univ.,
Croitoru Ion, lect. univ., Cucereavîi Adrian, lect. univ., Herța Valeriu, dr.,
conf.
 diplomă de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii;
 diplomă de studii superioare de licență
 cunoaşterea terminologiei utilizate în artele plastice şi didactica
specialităţii;
 formarea unei viziuni de ansamblu asupra procesului instructiv-educativ,
în general, a instruirii şi educaţiei artistico-plastice, în special;
 utilizarea adecvată a noţiunilor din domeniul educaţiei artistico-plastice;
 aplicarea diverselor metode de interpretare a imaginii artistico-plastice;
 demonstrarea capacităţii de analiză şi interpretare a unor situaţii
educaţionale cu semnificaţie artistico-plastică;
 manifestarea creativităţii în activitatea instructiv-formativă;
 comunicarea scrisă şi orală a noţiunilor de artă, educaţie artistico-plastică,
didactică a specialităţii;
 utilizarea limbajului plastic ca instrument de comunicare orală şi scrisă;
 învăţarea elaborării materialelor metodico-didactice în domeniul instruirii
şi educaţiei artistico-plastice.
 învăţarea să ofere elevilor sarcini de lucru provocatoare, interesante, de
natură să stimuleze dezvoltarea lor intelectuală şi creativitatea.
La finele programului de studii studenţii vor fi apţi:
 să stăpânească metodologia şi conţinuturile predării artelor plastice;
 să cunoască strategii eficiente de management al grupurilor de elevi;
 să stabilească cu claritate obiective educative pe care urmează să le
realizeze cu elevii;
 să planifice, proiecteze și desfășoare activităţi didactice;
 să posede terminologia specifică artelor plastice, definind concepte şi
noţiuni în domeniu;

Descrierea succintă a
programului de studii

Cursuri din program

Strategii de predare învăţare
Strategii de evaluare

 să perceapă opere de artă plastică din cultura națională și universală;
 să identifice procedee, metode şi legităţi de reprezentare a formei plastice;
 să elaboreze şi să realizeze independent lucrări de creaţie, utilizând
elemente ale limbajului plastic și aplicând variate procedee și tehnici de
artă.
Programul de licenţă Arte plastice are drept scop organizarea şi
desfăşurarea activităţii de pregătire inițială, psihopedagogică şi didactică a
studenţilor din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru
didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte, în special, Arte plastice.
Programul tinde să ofere studenților o înțelegere aprofundată a diferitelor
forme artistice, dar și formarea/ dezvoltarea competenţelor necesare pentru a
lucra într-un anumit mediu educaţional şi artistic. Dubla pregătire – didactică
şi artistică – constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piaţa
competitivă a muncii.
Programul este oferit în limba română, învățământ cu frecvență şi
frecvenţă redusă. Licenţa în educaţie prin artele plastice se adresează tuturor
celor interesaţi de domeniile artelor plastice care doresc să se formeze în
educația artistică.
Programul de licență în artele plastice poate fi o alegere excelentă
pentru persoanele care se bucură de creaţiile de toate tipurile în domeniul
artelor plastice. Acest nivel de pregătire poate oferi expunere pentru multe
forme de artă, precum și consolidarea îndemânării artistice și a creativităţii.
 Pregătire în domeniul ştiinţelor educaţiei (Fundamentele ştiinţelor
educaţiei, Didactica generală, Managementul clasei de elevi, Psihologia
generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educaţiei și Educația
incluzivă, Didactica artelor plastice, Etica pedagogică, Practica
pedagogică);
 Pregătire artistico-plastică fundamentală (Istoria artei, Gramatica
limbajului vizual, Desen, Pictură);
 Specializarea (Perspectiva, Grafică bidimensională, Arta tridimensională,
Geometria descriptivă, Desen tehnic, Tehnici grafice digitale, Curs de
interpretare a imaginii, Practici artistice în context multimedia,
Comunicare vizuală prin design, Fotografie artistică, Practica de licenţă).
Învățare centrată pe student; învăţare bazată pe probleme, proiecte;
prelegeri interactive, seminare, consultaţii, lucrări practice/ de creaţie, stagii
de practică pedagogică, elaborarea tezei de licenţă.
Evaluarea rezultatelor pregătirii prin licenţă se realizează cu aplicarea
sistemului de credite transferabile (1 cred - 30 ore).
Procesul de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în cadrul
programului de licenţă este constituit din două componente esenţiale:
evaluare formativă (curentă) şi evaluarea sumativă (examene de curs şi
susţinerea tezei de licenţă).
Evaluarea formativă (60% din nota finală) şi sumativă (40% din nota
finală) se va realiza prin diverse forme de verificare a cunoştinţelor,
capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice: examinare orală
(prezentare orală); examinare în scris (teste, portofolii, proiecte individuale

şi de grup, sarcini creative, referate etc.); examinare combinată (susţinerea
publică a tezei); evaluare prin sarcini practice (lucrări de studiu/ de creaţie
etc.); evaluare asistată de calculator etc. Fiecare unitate de curs din
programul de licenţă finalizează obligatoriu printr-un examen.
Evaluarea finală presupune susţinerea publică a tezei de licenţă.
Program de activitate Luni- vineri: 0830 – 1630
Telefoane de contact 022749383

