Descrierea programului de studii superioare de licență

ARTE PLASTICE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

Scopul programului

Unităţi de curs/

011 Științe ale educației
240 credite
4 ani
Licențiat în științe ale educației
Facultatea Arte Plastice și Design,
Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii
Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf.univ.
Simac Ana, dr., conf.univ.
Brigalda Eleonora, dr., prof. univ.
Gheorghiță Cezara, dr., conf.univ.
Herța Valeriu, lector
Arbuz-Spatari Olimpiada, dr., conf.
• Diploma de bacalaureat
• Diploma de studii profesionale

Ursachi Rodica, cr., conf.univ.
Ermurache Alexandru, lector
Gobjila Ana, lector
Cucereavîi Adrian, lector
Ajder Ecaterina, Maestru în arte, conf.
Castravăț Andrei, lector

• Dezvoltarea abilităţilor cognitive necesare pentru procesarea informaţiilor;
• Formarea/ dezvoltarea capacităţii de recurs la strategii rezolutive variate, inclusiv
creative;
• Transferarea şi aplicarea cunoştinţelor în practică;
• Planificarea şi proiectarea activităţilor didactice;
• Dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru cercetare şi experimentare;
• Adaptarea la variate stiluri educaţionale;
• Transmiterea şi decodificarea mesajului informaţiilor;
• Provocarea şi susţinerea comunicării variate cu şi între persoane;
• Învăţarea organizării conştiente, controlate, a propriului demers pedagogic şi
capacitatea de restructurare a acestuia, în funcţie de variabilele survenite pe
parcursul derulării procesului instructiv-formativ.
Programul de licenţă Arte plastice şi Educaţie tehnologică 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 ariilor curriculare Arte şi Tehnologii. 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. Activităţile educaţionale se concentrează pe asimilarea
cunoştinţelor ştiinţifice de către studenţi şi diseminarea lor în mediul preuniversitar
prin competenţele pedagogice formate şi prin probleme concrete cu care absolvenţii
se vor confrunta în carieră şi în mediul socio-economic.
• Istoria artei universale/ naționale
• Etnografia

module în planul de
învățământ

Strategii de predareînvățare

Desenul
Pictura
• Gramatica limbajului vizual
• Perspectiva
• Limbaj profesional și comunicare în limba străină
• Bazele artelor decorative
• Sculptura
• Desen pedagogic
• Broderie artistică
• Cultura informaţiei şi tehnologii informaţionale în domeniu
• Istoria culturii
• Culturologie
• Caligrafie
• Piața pentru artă
• Bazele antreprenoriatului în arte și design
• Estetica artei
• Filosofia artei
• Fundamentele creativităţii
• Practici şi tendinţe în arta contemporană
• Fundamentele ştiinţelor educaţiei
• Psihologia generală
• Didactica generală
• Psihologia dezvoltării
• Managementul clasei de elevi
• Psihologia educaţiei/ Educația incluzivă
• Didactica artelor plastice/ educației tehnologice
• Arta textilă (imprimeu, tapiserie)
• Prelucrarea artistică a pielii
• Design textil
• Ceramică artistică
• Pictură pe sticlă
• Vitraliu
• Grafica
• Proiectarea de produs
• Design vestimentar
• Prelucrarea artistică a lemnului
• Prelucrarea artistică a metalului
• Tehnici grafice digitale
• Modelare 2D/ 3D
• Practica de licenţă
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizarea etc.
Seminarul: studiul de caz; învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode și
tehnici interactive, metode de studiu independent, exercițiul, lucrul practic,
exercițiul, consultaţii individuale şi de grup etc.;
Lecția practică: experimentul, exercițiul, lucrul practic etc.
•
•

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: referate, portofolii, probe scrise și
practice, teste, studii de caz, rezumatelor ştiinţifict etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; lucrări de creație, test, vizionare
în grup, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de licență.
Titlul acordat de licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei va oferi absolventului posibilitatea
de a activa atât în domeniul instructiv-educaţional, de cercetare şi/ sau de creaţie, în
diverse categorii/ grupuri de profesii pe următoarele domenii: cercetare în domeniul
educaţiei artistico-plastice şi tehnologice; elaborare de lucrări ştiinţifice şi auxiliare
didactice; predare în învățământul școlar și extrașcolar, în calitate de cercetător în
domeniul educaţiei artistico-plastice şi tehnologice; cadru didactic în învățământul
preuniversitar. În afară de cariera în învăţământ, absolvenţii pot urma și o carieră de
artist independent/meşter popular etc.
Luni - vineri: 08.30 – 17.00.
Coordonatorul programului:
Mokan-Vozian Ludmila mokan-vozian.ludmila@upsc.md; tel. + (373) 22749383

