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Standarde ale referatului de verificare

Evaluare finală: referat de 5 pagini

Subiectul referatului: Ideea de gust în estetica modernă şi actualitatea ei.

Referatul cuprinde 5 pagini – nici mai mult și nici mai puțin

Termen-limită de predare a referatului: 11 februarie 2022
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Referatul trebuie să respecte normele gramaticale și de ortografie în vigoare. El trebuie să

reflecte cunoștințele și abilitățile de argumentare ale studentului și trebuie să respecte

normele de citare ale Academiei Romane:

(https://www.youtube.com/watch?v=DChJMr4SIU4)

Orice citat al cărei sursă nu este indicată corespunzător se va considera plagiat și aduce

cu sine sancțiunile stipulate în Regulamentul UNArte în cazul fraudării examenelor:

Art. 37. (1) Orice fraudare a evaluărilor finale sau de parcurs este sancționată prin notarea

mențiunii ”fraudă” în catalogul de examen și prin exmatriculare

Structura Referatului:

Primele patru pagini cuprind o prezentare a principalelor concepte ale esteticii moderne.

Pagina a cincea va conţine o concluzie referitoare la actualitatea acestor idei în lumea

contemporană

Structura referatului pe pagini:

Prima pagină va conţine o introducere în viziunea modernă asupra sufletului. Se va discuta



despre întoarcerea spre experienţa internă şi descoperirea de sine a omului ca subiectivitate.

A doua pagină va discuta despre apariţia conceptului plăcerii. Se va tematiza diferenţa dintre

plăcerea estetică şi celelalte plăceri.

A treia şi a patra pagină vor dezbate ideea de gust aşa cum apare ea mai ales la Edmund

Burke. Se vor expune succint conceptele centrale ce ţin de această idee: imaginaţie, plăcere,

statutul simţurilor.

A cincea pagină expune concluzia referatlui şi o scurtă dezbatere privitoare la actualitatea

ideii de gust.

Notarea referatului

În notarea referatului se vor lua în considerare următoarele principii:

1) Respectarea structurii formale anunțate.

2) Corectitudinea argumentării, claritatea stilului de scriere, ingeniozitatea exemplelor.

3) Corectitudinea ortografică, gramaticală și sintactică a textului.

4) Orice încercare de fraudare va duce la invalidarea referatului și la sancțiuni în

conformitate cu Regulamentul UNArte.

Notarea referatului de face cu un punctaj cuprins între 1p (punctul din oficiu) și 5p.

Nota finală la Cursul de estetică va rezulta din adunarea punctajului de seminar (maxim

5 p) cu punctajul obținut la referat.


