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Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de
licență

Pictură
0213.1
240
4 ani
Licențiat în Arte
Facultatea de Arte Plastice şi Design, Catedra de Pictură

Brigalda Eleonora, dr., prof.; Gheorghiţă Cezara, dr., conf.; Ursachi Rodica,
Titularii de curs dr., conf.; Samburic Elena, lect. univ; Golenco Natalia, lect. univ.;
Morărescu Ion, lect. univ; Fisticanu Veaceslav, lect. univ.
 diplomă de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii;
 diplomă de studii superioare de licență
Competenţe dezvoltate
 Identificarea principiilor, legităților și mijloacelor de expresie a
în cadrul programului
diferitor genuri și tehnici ale picturii;
 Cunoașterea tehnicilor și materialelor de reprezentare a imaginii în
pictură;
 cunoașterea mijloacelor de expresie plastică în pictură;
 identificarea etapelor istorice de dezvoltare a picturii monumentale și
de șevalet;
 cunoașterea maeștrilor picturii și operelor de referință din diferite
perioade istorice și stiluri artistice;
 cunoașterea legităților acordurilor, contrastelor, armoniei și
expresivității cromatice specifice picturii;
 posedarea tehnicilor picturii de șevalet în acuarelă, guașă, acril, ulei,
tempera, pastel;
 utilizarea tehnicilor și tehnologiilor clasice și moderne în pictură;
 posedarea tehnicilor picturii monumentale;
 aplicarea principiilor, legităților și mijloacelor de expresie specifice
picturii;
 aplicarea legităților perspectivei lineare și aeriene;
 aplicarea limbajului decorativității și picturalității în lucrări artistice;
 utilizarea acordurilor, contrastelor, armoniei și expresivității
cromatice în pictură;
 realizarea unor lucrări de studiu și de creație în tehnici și materialele
tradiționale picturii;
 implementarea tehnologiilor inovatoare, netradiționale în realizarea
lucrărilor de creație.
Precondiţii

Finalităţi de studii

Studentul va fi capabil:

 să cunoască și să distingă domeniile și genurile artelor plastice;
 să identifice principiile, legitățile și mijloacele de expresie specifice
diferitor genuri și tehnici ale artelor plastice în general și picturii în
special;
 să perceapă specificul evoluției artelor în diferite perioade istorice,
diferite țări și stiluri artistice;
 să deosebească tehnicile de reprezentare a imaginii în pictură;
 să cunoască mijloacele de expresie plastică în pictură;
 să conștientizeze legitățile de bază ale compoziției plastice;
 să identifice etapelor istorice de dezvoltare a picturii monumentale și
de șevalet;
 să utilizeze tehnicile și tehnologiile clasice și moderne în pictură;
 să posede tehnicile picturii de șevalet în acuarelă, guașă, acril, ulei,
tempera, pastel.
 să posede tehnicile picturii monumentale;
 să aplice legităților perspectivei lineare și aeriene;
 să utilizeze limbajului decorativității și picturalității în lucrările
artistice proprii;
 să utilizeze acordurile, contrastele, armoniile și expresivitatea
cromatică în pictură;
 să aprecieze adecvat valorile artelor plastice și să identifice, să evite
kitsch-ul;
 să realizeze lucrări de studiu și de creație în tehnici și materialele
tradiționale picturii;
 să implementeze tehnologii, materiale inovatoare, netradiționale în
realizarea lucrărilor de creație;
 să-și dezvolte sentimentele estetice și atitudinea pozitivă față de
valorile artei naționale și universale.

Descrierea succintă a Programul de licență Pictură se adresează absolvenților liceelor, colegiilor
programului de studii și se axează pe două domenii înrudite: arte plastice şi educaţie artisticoplastică.
Programul oferă oportunități de dezvoltare la absolvenți a unui sistem de
competențe în domeniul artelor plastice, în special în domeniul picturii și
compoziției de șevalet, picturii monumentale și religioase, precum și (la
alegere), în domeniul științelor educației, necesare practicării profesiei de
artist plastic/pictor, profesor de educație plastică sau de pictură.Programul se
proiectează pe durata de 4 ani, respectiv 8 semestre și este oferit în limba
română în regim de zi.
Programul de studii este bazat pe studierea unui șir de cursuri generale și
fundamentale, cu dezvoltarea de aplicații practice de specialitate în domeniul
picturii de șevalet, murale și religioase.
Cursuri din program 1. Pregătire generală: Tehnologii informaționale, Limbi moderne;
Perspectiva; Geometria descriptivă, Fundamentele creativității.
2. Pregătire fundamentală:

Istoria artei universale și naționale, Etnografia, Desenul și anatomia
plastică.
3. Specializarea: Pictura de șevalet, Tehnicile picturii de șevalet,
Cromatologia, Bazele compoziției plastice, Compoziția de șevalet,
Gramatica limbajului vizual, Pictura și compoziția murală, Pictura
religioasă, Practica Plein-air, Practica de restaurare a picturii, Practica
muzeistică.
4. Cultură umanistică generală: Bazele micro și macro economiei, Științe
politice, Științe filosofice, Practici și tendințe în arta contemporană
europeană.
Strategii de predare - Învățare centrată pe student; învățare bazată pe studiu practic în atelier;
învăţare prelegeri interactive, seminare, consultații, stagii de practică plein-air și
muzeistică, elaborarea tezei de an şi de licenţă.
Strategii de evaluare 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.
Program de activitate Luni- vineri: 0830 – 1630
Telefoane de contact 022749383

