
Lista posturilor didactice 

din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti propuse pentru scoatere la 

concurs în anul universitar 2017 - 2018 

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE 

Departamentul Arte Plastice (Pictură) 

Asistent universitar, poziţia 14, disciplinele: Tehnici de reprezentare plastică - Bazele desenului; 

Tehnici de reprezentare plastică - Bazele culorii; Tehnici de reprezentare plastică - Bazele compoziţiei şi analiza 

limbajului vizual; Compoziţia picturii; Strategii de reprezentare plastică în pictură. 

Departamentul Arte Plastice (Grafică) 

Conferenţiar universitar, poziţia 3, disciplinele: Tehnica mesajului plastic în grafică aplicată şi în 

ilustraţie; Modalităţi de expresie în grafică aplicată şi în ilustraţie; Lucrare de disertaţie. 

Departamentul Arte Plastice (Sculptură) 

Asistent universitar, poziţia 9, disciplinele: Studiul desenului; Studiul formei - modelaj; Compoziţie; 

Modelaj opţional. 

Asistent universitar, poziţia 10, disciplinele: Crochiuri; Studiul desenului; Studiul formei - modelaj; 

Compoziţie; Tehnologia ipsosului; Modelaj opţional - pictură. 

Departamentul Arte Plastice (Fotografie-Videoprocesarea Computerizată a Imaginii) 

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Tendinţe în arta video contemporană; Tehnici de 

reprezentare video. 



Departamentul Arte Plastice (Teorie şi Cercetare) 

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Istoria filosofiei; Estetică; Estetică analitică. 

Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Prelucrarea imaginii pe calculator; Tehnici de reprezentare 

plastică - Bazele desenului; Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual; Crochiuri; Formă, culoare, concept 

în artele plastice. 

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ŞI DESIGN 

Departamentul Artă Murală 

Lector universitar, poziţia 8, disciplinele: Tehnici de reprezentare bi şi tri dimensionale; Tehnologia 

suporturilor portabile; Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual pentru artă murală; Tehnici şi tehnologii 

de transpuneri murale; Idei şi tendinţe în arta spaţiului public; Dezvoltarea proiectului masteral. 

Departamentul Modă - Design Vestimentar 

Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Tendinţe în moda contemporană; Dezvoltarea 

proiectului masteral; Antreprenoriat în designul vestimentar; Life style; Strategii inovatoare în design 

vestimentar. 

Departamentul Ceramică - Sticlă - Metal 

Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Ordonarea spaţiului compoziţional în limbajul specific 

materialului; Cercetarea expresivităţii plastice prin soluţii tehnice şi tehnologice. 



FACULTATEA DE ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI 

Departamentul Conservare şi Restaurare 

Conferenţiar universitar, poziţia 3, disciplinele: Metodologia conservării restaurăriiipicturâ murală; 

Metodologia conservării restaurării: cercetare stratigrafică; Studii de caz privind intervenţia de conservare -

restaurare; Memoria intervenţiei de conservare restaurare. Studii de caz, 

RECTOR, 


