
 

 

RESTANȚE ANUL III, SEM. I, 2019- 2020 

Specializarea: Pedagogia Artelor Plastice și Decorative 

 
 
 
Termen de predare: 26 mai 2020 
Adresa de predare: silvia.stoica@unarte.org 
Pentru fiecare disciplină se va prezenta un portofoliu format pdf cu lucrările. 
 
 
 
 
Disciplina: TEHNICI ARTISTICE PLASTICE ȘI DECORATIVE GENERALE 
Construirea a trei forme tridimensionale; dimensiuni: 20 x 10 x 10 cm. 

1. Formă aglomerată. Se va utiliza un singur tip de material. Materialul este la alegere. 
2. Formă aerată. Structură dintr-un singur tip de material. Materialul este la alegere. 
3. Formă obținută din combinarea a două sau mai multe tipuri/ categorii de forme și 

materiale. Principiul de organizare  a formei tridimensionale este la alegere. 
Detalii pe platforma Google Classroom, Recuperări, restanțe sem. I, an III Pedagogia Artei, 2019-
2020 - https://classroom.google.com/c/OTgzOTgyOTY3MzRa  

 

 
 

 
Disciplina: INTERVENȚII/ AMBIENTARE ÎN SPAȚII SOCIALE ȘI CULTURALE 

1. Plasarea formelor tridimensionale construite de fiecare student în două tipuri de spații: 
interioare și exterioare; simulări digitale (colaje). 

- Se vor realiza 3 lucrări cu plasarea formelor în spații interioare și 3 lucrări cu 
plasarea formelor în spații exterioare. 

2. Transformarea structurilor construite de fiecare student (forma întreagă sau fragmentul – 
unic sau repetitiv) în elemente decorative/ ornamentale pentru spații interioare și 
exterioare – decorare pereți,  fațade etc.; simulări digitale (colaje). 

- Se vor realiza 3 lucrări cu plasarea formelor în spații interioare și 3 lucrări cu 
plasarea formelor în spații exterioare. 

Detalii pe platforma Google Classroom, Recuperări, restanțe sem. I, an III Pedagogia Artei, 2019-
2020 - https://classroom.google.com/c/OTgzOTgyOTY3MzRa  

 
 

Disciplina: DESENUL CA PROIECT ȘI DEMERS PLASTIC 
TEMA: Descompuneri și recompuneri pornind de la fragmente concrete din realitatea imediată 
(spațiul locuinței personale) 
SUBIECTUL: Interior de locuință 
Dimensiuni: min. 50x70 cm. Tehnici diferite pentru fiecare lucrare: cărbune, creion, tuș etc.  
Suport: hârtie, carton, pânză 
Se vor realiza min. 3 lucrări 
Detalii pe platforma Google Classroom, Recuperări, restanțe sem. I, an III Pedagogia Artei, 2019-
2020 - https://classroom.google.com/c/OTgzOTgyOTY3MzRa  
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Disciplina: COMPOZIŢIE ŞI STILISTICĂ PLASTICĂ ÎN BI ŞI/ SAU TRIDIMENSIONAL 
TEMA: Descompuneri și recompuneri pornind de la fragmente concrete din realitatea imediată 
(spațiul locuinței personale) 
SUBIECTUL: Interior de locuință 
Dimensiuni: min. 50x70 cm. Tehnica: colaj, decolaj. Suport: hârtie, carton, pânză 
Se vor realiza min. 3 lucrări  
Detalii pe platforma Google Classroom, Recuperări, restanțe sem. I, an III Pedagogia Artei, 2019-
2020 - https://classroom.google.com/c/OTgzOTgyOTY3MzRa  

 
 
Disciplina: EXPRIMARE PLASTICĂ PRIN CULOARE 
TEMA: Descompuneri și recompuneri pornind de la fragmente concrete din realitatea imediată 
(spațiul locuinței personale) 
SUBIECTUL: Interior de locuință 
Dimensiuni: min. 50x70 cm. Tehnica la alegere, dintre: ulei, acrilic, tempera. Suport: hârtie, 
carton, pânză 
Se vor realiza min. 3 lucrări  
Detalii pe platforma Google Classroom, Recuperări, restanțe sem. I, an III Pedagogia Artei, 2019-
2020 - https://classroom.google.com/c/OTgzOTgyOTY3MzRa  
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