Bălescu Cătălin- seminar doctoral
Tematica pentru curs problematizează în jurul modelelor de comunicare prin imagine. Cursul
evaluează cu predilecție elemente de expresie.
Sunt evaluate modele tradiționale de clasificare cu ajutorul unor constante de expresie precum
și cu ajutorul unor constante stilistice.
Cursul are drept scop identificarea constantelor de imagine cuantificabile și de structură, care
permit crearea de clustere. Elementele de raport comune sunt evaluate empiric în prima fază,
urmând a se clasifica imaginile exclusiv în baza unor constante de natură sintactică.
Interpretarea acestora în funcție de semnificația imaginii sau a grupului de imagini.
Elementele de expresie cu funcție de semnificare.
Definirea imaginii arhetipale ca sursă stilistică.
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1.c Video conferințele se desfășoară on line pe platforma Cisco-webex în contul:
https://c-331.my.webex.com/meet/c
2.c Pentru ciclul de învățământ de doctorat, se află pe site-ul www.3a.ro/ doctorat:
- descrierea obiectivelor principale ale cursului/ seminarului doctoral;
- descrierea aplicației 3a;
- video-uri pentru utilizarea aplicației;
- rezumate ale tezelor de doctorat susținute;
- referate ale doctoranzilor care au ieșit din stagiu;
- studii ale absolvenților ciclului de doctorat;
-referate ale doctoranzilor aflați în stagiu.
În limita spațiului disponibil, se vor încărca și videoconferințele webex (eșantioane). Conferințele
video sunt stocate în baza de date Google drive din contul instituțional Google classroom.
3.c Probleme abordate
Pentru anul II de doctorat au avut loc prezentări cu scopul elaborării referatelor și a evaluării lor
referatelor cu conducătorul de doctorat pe tema Modele de clasificare a bazelor de date, conform
propunerii individuale
Pentru anul III doctorat s-au făcut prezentări cu scopul elaborării referatului pe tema Constante
cantitative ale bazelor de date conform proiectului.
Prezentările au presupus utilizarea individuală a aplicației 3a.

