
FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei SEMINAR DOCTORAL 

Anul de studiu Iosud Semestrul* Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Regimul disciplinei OB-obligatorie OPT Numărul de credite 5
Total ore din planul de in-
vatamant 12 Total ore studiu indi-

vidual 28 Total ore pe semestru 40

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

fiecare semestru

Facultatea
 UNARTE/ ARTE PLASTICE/ARTE DECO-
RATIVE 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  
  -modele de comunicare prin imagine;

  -modele noi de comunicare generate de tehnologia informațională;

  -asimilarea unor noțiuni legate de expresia imaginii artistice;

  -asimilarea unor noțiuni legate de estetica bazelor de date; estetica bazelor de date  și 

caracteristicile ei;

  -modele tradiționale de clasificare a imaginii artistice; 

- modele de clasificare a imaginii prin crearea de clustere în baza unor constante cantita-

tive și de structură geometrică;

- identificarea unor constante arhetipale în structurarea imaginii.



2. Explicare şi interpretare  

  - definirea conceptelor de semantică, expresie și pragmatică;

  - definirea conceptelor de morfologie și sintaxă a imaginii;

  - raporturi expresive fundamentale; 

  - raportul cantitativ tonal și raportul cantitativ cromatic;

  - raportul de structură geometrică; funcția acestor raporturi în expresia imaginii;

   - corelarea constantelor expresive cu repere de semnificație.

   - descrierea componentelor aplicației 3A;

 

3. Instrumental – aplicative  

  -  dobândirea deprinderii de a analiza expresia imaginii  cu ajutorul unor modele de

clasificare, separat de semnificații;

  - capacitatea de a identifica constantele de expresie în cadrul unei grupări de imagini;

 - dobândirea deprinderii de a analiza separat constantele de raport, constantele de struc-

tură geometrică și constantele care definesc un cluster; 

- capacitatea de utilizare a aplicației 3A. 

4. Atitudinale     
 - capacitatea de a evaluare a expresiei unei imagini sau a unui grup de imagini;

 -capacitatea de clasificare a unei categorii stilistice;

 -formarea unei gândiri analitice cu scopul evaluării și creării imaginii artistice;

-capacitatea de a sesiza constantele de expresie în baza unor parametri cuantificabili.

- capacitatea de a înțelege și evalua imaginea artistică în baza modelului de analiză;

- capacitatea de a interpreta și crea mesajul artistic în baza acestor cunoștințe și 

deprinderi.

 



Conţinuturi (tematica detaliată) 

1. Fundamentele analizei de imagine
Teme: Noțiunea de sintaxă și noțiunea de expresie a imaginii; componente exprimate în termeni de

raport tonal, de formă, cromatic etc; corelarea constantelor expresive cu cele de semnificare.

2. Funcția de comunicare a imaginii 
Teme: Forme de comunicare tradiționale; forme de comunicare susținute de tehnologia informațion-

ală;

3. Modele de clasificare a imaginii
Teme: Clasificări stilistice; clasificări istorice; clasificări în funcție de subiect; clasificări în baza

unor raporturi cantitative cuantificabile; clasificări în baza unor constante de structură geometrică; 

4, Sintaxa imaginii
Teme: noțiunea de expresie; raporturi morfologice în cadrul imaginii; raportul de structură geomet-

rică; raporturi cantitative cuantificabile; corelarea constantelor de raport în vederea definiției sintac-

tice a imaginii;

5. Aplicația 3A
Teme: constante de natură cantitativă pe 2 niveluri, 4 niveluri și 6 niveluri; armătura dreptunghiului;

raportul e secțiune de aur 1,2,3, consonanțe muzicale diaton, diapason, diatesaron, dublu diapason,

dublu diatesaron; poligoane regulate pentagon, hexagon, heptagon, octogon etc.; șirul lui Fibonacci;

scatter plotter, filtre pentru crearea de clustere.

6. Elemente de interpretare
Teme: corelarea clusterelor și crearea unor „clustere de clustere” cu scopul identificării unui grup

cât mai mare de imagini și cu cât mai mulți parametri comuni.

Corelarea constantelor de expresie cu constante de semnificare cu scopul creării de imagini și cu

scopul

înțelegerii modelului de comunicare contemporan. 
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Strategii didactice 

Tematica cursului problematizează în jurul modelelor de comunicare prin imagine. Cursul eval-
uează cu predilecție elemente de expresie.
Sunt evaluate modele tradiționale de clasificare cu ajutorul unor constante de expresie precum ;i a
unor constante stilistice.
 Cursul are drept scop identificarea constantelor de imagine cuantificabile și de structură care per-
mit 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.

Strategii utilizate: 

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

Evaluare

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

{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
50/%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 30%

- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20%



- 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 secvențială și finală prin calificative admis/respins, se realizează prin examenul oral 
care pune în valoare cunoștințele doctorandului despre elementele de limbaj, corelarea lor în 
cadrul unei analize sintactice a imaginii.
Utilizarea aplicației  software care evidențiază clustere create cu parametri cantitativi și de struc-
tură geometrică.
Identificarea unor constante de semnificație în cazul clusterelor cu constante de expresie.

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 8. Pregătire prezentări 
orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 20
 

9. Pregătire examinare fi-
nală  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. Consultaţii 2
 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 11. Documentare pe teren 0 
5. Activitate specifică de pregătire 
SEMINAR şi/sau LABORATOR - 12. Documentare pe IN-

TERNET
3
 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 5 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) = 40



Data completării:  martie 2019                                        Semnătura titularului disciplinei: 

prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 


