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Licențiat în Arte
Facultatea de Arte Plastice şi Design, Catedra de Studiul artelor, Grafică și
Metodologia instruirii
Zamșa Semion, maestru în arte, conf., Ermurache Alexandru, lect. univ.,
Karachenscheva Elena, lect. univ., Cucereavîi Adrian, lect. univ., Herța Valeriu,
lect. univ., Gheorghiţă Cezara, dr., conf., Ursachi Rodica, dr., conf., Botnari
Dmitri, dr., conf., Gobjila Ana, lect. univ., Macari Teodor, lect. univ., Fisticanu
Veaceslav, lect. univ., Castravăț Andrei, lect. univ.
 Diploma bacalaureat sau un act echivalent de studii
 Diploma de studii superioare
 cunoaşterea noţiunilor de teorie a artei şi aplicarea lor în practica de creaţie
(grafică/ design grafic);
 cunoaşterea terminologiei utilizate în domeniul graficii;
 utilizarea adecvată a noţiunilor din domeniul graficii;
 aplicarea diverselor tehnologii şi metode de interpretare a imaginii grafice;
 aprecierea critică şi estetică a operelor de artă grafică, precum şi exprimarea
personală printr-o varietate de mijloace artistico-plastice, folosind propriile
aptitudini;
 demonstrarea preocupării pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea
abilităţilor de gândire artistico-plastică;
 comunicarea scrisă şi orală a noţiunilor din domeniul graficii;
 utilizarea limbajului plastic (grafic) ca instrument de comunicare orală şi
scrisă;
 învăţarea elaborării şi realizării lucrărilor de creaţie în domeniul graficii
(ilustraţii de carte, foi grafice, tipare, imagini grafice la computer, lucrări de
caligrafie etc.).
La finele programului de studii studenţii vor fi apţi:
 să activeze în domeniul artei şi a graficii, în special;
 să cunoască diferite metode de realizare a lucrărilor grafice;
 să cunoască interpretarea ştiinţifică a proceselor artistice la etapa actuală de
dezvoltare a domeniului graficii;
 să posede viziuni de ansamblu asupra procesului estetic comunicativ;
 să posede abilităţi de comunicare utilizând modalităţi eficiente de formare/
dezvoltare a conştiinţei şi culturii grafice;
 să realizeze lucrări de creaţie, în special, grafică, aplicând variate tehnologii şi
tehnici din domeniul gravurii, graficii asistate de computer, fotografiei
artistice etc.;
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 să stabilească propriul program de formare/ dezvoltare, racordat la necesităţile
comunităţii şi ale organizaţiei educative;
 să dețină un standard de competențe ce-i permite accesul la ciclul II.
Programul de licenţă Grafică are ca scop formarea de specialiști
pluridisciplinari din sfera artelor grafice, fie ei artiști vizuali care să poată activa
într-o diversitate de medii şi de tehnici, fie specialiști în zonele aplicative
specifice ale artelor grafice. Multitudinea de direcții propuse studenţilor în cadrul
acestui program însumează creația artistică din zona artelor grafice, gravura şi
tehnicile de multiplicare, grafica de carte, ilustrația şi arta scrisului, procesarea
digitală a imaginii şi arta fotografică, văzută ca element circumscris creației
grafice.
Programul este oferit în limba română, frecvență la zi. Specializarea asigură
dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor fundamentele şi de specialitate din
domeniul artelor şi cunoştinţe specifice din domeniul graficii. Procesul instructiveducațional este completat în mod periodic şi de o serie de workshop-uri, treninguri, prelegeri organizate în cadrul facultăţii, la care sunt invitați specialiști în
domenii specifice, din afara mediului academic sau mediul academic
internaţional, pentru a împărtăși din experiența profesională.
 Pregătire fundamentală în domeniul artelor (Gramatica limbajului vizual,
Desen, Pictură etc.);
 Pregătire ştiinţifică fundamentală (Istoria artei);
 Specializarea (Desen de expresie grafică, Studiul culorii în arta grafică,
Compoziţia grafică, Tehnicile gravurii, Istoria şi arta scrisului, Grafica asistată
de computer, Fotografia artistică, Practica poligrafică, Practica de cercetare/
elaborare a tezei de licenţă).
Învățare centrată pe student; învăţare bazată pe probleme, proiecte; prelegeri
interactive, seminare, consultaţii, lucrări practice/ de creaţie, stagii de practică
poligrafică, 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.
Luni- vineri: 0830 – 1630
022749383

