Descrierea programului de studii superioare de licență

GRAFICĂ
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/
module în planul de
învățământ

021 Arte
240 credite
4 ani
Licențiat în arte plastice
Facultatea Arte Plastice și Design,
Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii
Zamșa Simion, maestru în arte, conf.univ.
Karachentheva Elena, lector
Brigalda Eleonora, dr., prof. univ.
Gheorghiță Cezara, dr., conf.univ.
Herța Valeriu, lector
• Diploma de bacalaureat
• Diploma de studii profesionale

Ursachi Rodica, cr., conf.univ.
Ermurache Alexandru, lector
Gobjila Ana, lector
Cucereavîi Adrian, lector
Castravăț Andrei, lector

• Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale artei;
• Formarea viziunii de ansamblu asupra procesului artistic şi a elementelor
constituente ale creaţiei artistice;
• Elaborarea şi realizarea cercetării/ creaţiei artistice în diferite contexte;
• Adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la procesul artistico-plastic;
• Identificarea problemelor şi stabilirea priorităţilor de creaţie/ cercetare în
domeniul artei;
• Interpretarea fenomenelor artistice în contextul epocii şi societăţii contemporane;
• Prognozarea perspectivelor de evoluţie a artei în legătură cu dezvoltarea socialculturală;
• Comunicarea ideilor, conceptelor, fenomenelor cu privire la artă şi creaţia
artistică;
• Învățarea realizării proiectelor cu caracter ştiinţific/ de creaţie, compatibile cu
cerinţele integrării în învăţământul european.
Programul de licenţă Grafică are drept 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.
• Istoria artei universale
• Desenul
• Pictura
• Gramatica limbajului vizual

Perspectiva
Limbaj profesional și comunicare în limba străină
• Istoria graficii şi designului grafic
• Desen de expresie / Studiul culorii / Compoziția grafică
• Tehnicile gravurii
• Cultura informaţiei şi tehnologii informaţionale în domeniu
• Istoria şi arta scrisului
• Art-obiect
• Grafica asistată de computer
• Istoria culturii
• Culturologie
• Caligrafie
• Piața pentru artă
• Bazele antreprenoriatului în arte și design
• Tehnici moderne de tipar grafic
• Curs de elaborare a jocurilor 2D/ 3D
• Practica poligrafică
• Estetica artei
• Filosofia artei
• Modelare 3D
• Fotografia artistică
• Animație
• Tipografica
• Practici şi tendinţe în arta contemporană
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.
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 Arte plastice va oferi absolventului posibilitatea de a
activa în domeniul graficii de carte, computaţionale, gravurii şi designului grafic în:
edituri, tipografii, studiouri de design, ateliere de gravură, în calitate de: ilustrator,
animator, designer grafic, optimizator de site-uri web, artist plastic – grafician etc.
În cazul studierii modulului psihopedagogic, licenţiaţii vor putea activa şi în calitate
de cadru didactic în domeniul instructiv-educaţional (gimnazii, școli de artă, centre
şi studiouri de creaţie etc.)
Luni - vineri: 08.30 – 17.00.
•
•

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Coordonatorul programului:
Mokan-Vozian Ludmila mokan-vozian.ludmila@upsc.md; tel. + (373) 22749383

