
FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ABORDĂRI DE ACTUALITATE IN CERCETAREA 
ISTORIEI SI TEORIEI ARTEI

Anul de studiu Iosud Semestrul* I-II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Regimul disciplinei OB-obligatorie OPT Numărul de credite 10
Total ore din planul de in-
vatamant 12 Total ore studiu indi-

vidual 48 Total ore pe semestru 60

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. ANCA OROVEANU  
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru

fiecare semestru

 

Facultatea  UNARTE/ ARTE PLASTICE/ARTE 
DECORATIVE SI DESIGN Numărul total de ore (pe semestru)

din planul de invatamant
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs
de  14_săptămâni x 2_h_curs pe săp-

tămână)
Catedra DEPARTAMENTUL IOSUD 

Profilul ARTE VIZUALE Total C** S L P

Specializarea ARTE VIZUALE   24 24

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 

Competente generale (competenţele generale sunt menţionate in fişa specializării)
Competente

specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere  
 -  însuşirea  celor  mai  importante  interogaţii,  teme  şi  probleme  ale  istoriei  artei  în
contemporaneitate, cât și a dezbaterilor teoretice aferente; 
 - însuşirea principalelor concepte vehiculate în practica actuală a disciplinei;



2. Explicare şi interpretare  
  - definirea categoriilor, conceptelor fundamentale și problemelor specifice cofigurării
actuale în istoria și teoria artei; 
  -  proiectarea de corelaţii între principalele probleme studiate și modul în care acestea
se  aplică  situațional  în  zona  proiectelor  artistice  și  teoretice  doctorale,  specifice
domeniului creației vizuale;  
  -  decelarea problemelor posibil relevante pentru proiectul artistic și teoretic al tezei de
doctorat. 
  

3. Instrumental – aplicative  
  - dobândirea de deprinderi corecte din punctul de vedere al cercetării științifice și artis-
tice –  conduită  onestă  în  cercetare  și  redactare,  cultivarea  valorilor  obiectivității  și
imparțialității; 
  -  întrebuințarea corectă a conceptelor și  valorilor cercetării  științifice și  artistice în
explorările artistice și teoretice implicate în elaborarea tezei de doctorat; 

4. Atitudinale     
 - capacitatea de a evaluare propriului demers științific și artistic; 
- formarea unei gândiri critice apte să producă evaluări și autoevaluări corecte;  
- capacitatea de a privi interdisciplinar şi de a gândi din perspectiva istoriei artei faptele 
cultural-valorice generate de creația artistică;  
 - cultivarea sensibilității și a gândirii critice în raport cu creația artistică și științifică 
individuală.  



Conţinuturi (tematica detaliată) 

Cursul începe printr-o discuție privind una dintre mutațiile importante pe care un număr
de autori au deslușit-o în disciplinele umaniste în anii ’80 ai secolului XX; ei au sesizat (sau au
pledat pentru) o depășire a ceea ce a însemnat cu câteva decenii mai devreme mutația lingvistică
(„the linguistic turn”), în care imaginea, în definiția ei cea mai largă, dobândește (sau ar trebui să
dobândească) preeminență. Ceea ce s-a numit „Pictorial”, „Iconic” sau „Visual” turn, pune în mod
acut problema raportului între text/cuvânt și imagine, a doua mare temă a cursului. Am considerat
apoi necesară o familiarizare – fie ea și sumară – cu un domeniu mult mai tânăr decât cel al isto-
riei artei – studiile vizuale/cultura vizuală – care analizează în mod cuprinzător imaginea, de orice
natură și proveniență ar fi ea, printr-o mare varietate de abordări metodologice și printr-o poziție
cel  mai  adesea  declarat  interdisciplinară.  Istoria  artei  a  anticipat  în  parte  instalarea  studiilor
vizuale între disciplinele academice: în cadrul ei a avut loc, începând cu anii  ’80, un proces de
interogare și autocritică care a dus la reconsiderarea unora dintre presupozițiile ei. Este motivul
pentru care dedic o temă „crizelor” din cadrul istoriei artei ca disciplină și indiciilor unor recon-
figurări în interiorul ei, în dialog cu alte discipline umaniste și sociale. Abordez apoi câteva dintre
problemele care au fost afectate de această criză: problematica autorului; cea a periodizărilor în
istoria artei; canonul ca problemă a istoriei artei; felul în care este văzută în anii recenți geografia
artei  și proiectele unei „world art history,  în conjuncție cu fenomenul globalizării. Mi s-a părut
potrivit ca tema concluzivă să pună în discuție conceptul de „contemporaneitate”. 

• Mutații: „Pictorial/iconic turn”
• Text/cuvânt – imagine
• Studii vizuale, cultură vizuală
• Crize și reorientări în istoria artei
• Conceptul de autor; biografia artistului/artistei
• Problematica periodizării în istoria artei. Anacronisme
• Despre canon în istoria artei
• Ce este contemporaneitatea?
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Studii vizuale, cultură vizuală



Strategii didactice 

Cursul se adresează studenților doctoranzi ai Universității Naționale de Arte înrolați în
anul I al studiilor doctorale, în programe de doctorat științific și de cercetare artistică. El propune
dezbaterea unor teme pe care le consider importante pentru evoluția recentă a disciplinelor care
se  ocupă  de  studiul  imaginii.  Expunerile  pe  care  le  adresez  studenților  sunt  un  prim  reper
orientativ în aceste teme; studenților li  se pun în paralel  la dispoziție în cadrul cursului și  în
vederea discuțiilor în seminar un număr de texte de referință pentru fiecare dintre temele propuse.
Acord în cadrul întâlnirilor cu studenții o mare importanță temelor abordate de fiecare dintre ei în
cercetarea doctorală, adaptând, oriunde se poate, expunerile și lecturile recomandate intereselor
lor. 

Strategii utilizate: 

• Dezbaterea academică
• Expunerea 
• Demonstrația
• Problematizarea
• Studiul de caz  
• Practici ale interpretării textelor 

Evaluare

La stabilirea notei finale se ia în considerare 
Ponderea in notare, exprimata in  %

{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
                  70/%                  

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator                    

- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului                  30 %

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / 
proiecte etc.

- alte activităţi (precizaţi) .autoevaluare 



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă 
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, 
proiect etc.}. 

Evaluarea finală se realizează prin colocviu în grup

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)

Activitățile sunt individualizate în funcție de alegerea fiecărui student în parte 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4 8. Pregătire prezentări 
orale 4 

2. Studiu după manual, suport de curs -
 

9. Pregătire examinare fi-
nală 4

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 4
 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. Documentare pe teren 0 
5. Activitate specifică de pregătire 
SEMINAR şi/sau LABORATOR 8 12. Documentare pe IN-

TERNET
4
 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 0 13. Elaborare instru-

mente de evaluare

7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi Elabo-
rare de proiecte… 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48 

Data completării:  martie 2019                                  Semnătura titularului disciplinei: 
prof. univ. dr. Anca Oroveanu 


