
Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti 

Facultatea de Arte Plastice 

Programul de studiu: Pedagogia Artelor Plastice și Decorative 

Tip învăţământ: LICENȚĂ 
Sesiune: februarie, 2022 

 

 

ANUNȚ RESTANȚĂ 

LA DISCIPLINA SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI 

secția: PEDAGOGIA ARTELOR  

 
1. In ce consta examenul? Studentul va elabora două referate, pe o tema la alegere din lista de 

teme, prevazută la punctul 2.  

 

2. LISTA DE TEME (se vor alege două teme din lista de mai jos): 

 

- Tendințe în evoluția învățământului contemporan la nivel european; 

- Educaţia artistică nonformală (implicaţii sociale, la nivel de grup/ şcoală); 

- Forme ale educaţiei şi interdependenţa lor: educaţia formală, educaţia non-formală, educaţia 

incidentală (informală); 

- Noile educații ca răspunsuri la nevoile societății contemporane; 

- Învățarea inovatoare. Educația centrată pe elev; 

- Statusul și rolul profesorilor și al elevilor în organizația școlară; 

 

3. Recomandari privind structura referatului (proiectului): Fiecare referat va contine 

minimum 4 pagini, maximum 5 pagini si va fi redactat cu formatul de  font Times New Roman, size 12, 

la un rand. Cel putin jumatate din ansamblul lucrarii va trebui sa reflecte contributia personala a 

studentului prin argumentari, puncte de vedere, analize comparative proprii, propuneri de activitati 

educationale in context social.  

Este interzis plagiatul sub orice forma. Nerespectarea normelor in vigoare privind citarile si a drepturilor 

de autor determina anularea in intregime a lucrarii/ proiectului in cauza. 

In antetul documentului se vor redacta obligatoriu urmatoarele:  

Programul de studiu: Pedagogia Artelor Plastice și Decorative 

Disciplina:  SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI 

Nume si prenume student: ............................................... 

Sesiune: februarie, 2022 

 

4. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ RECOMANDATĂ: 

Studentul poate face apel la orice resursa bibliografica/ online, in functie de specificul temelor/ 

proiectelor 

 

5. Referatele vor  fi salvate intr-un singur document format pdf. Fisierul va fi denumit astfel: 

nume_prenume_sociologia educatiei_ 2022  

 

6. TERMENUL LA CARE VA FI PREDAT DOCUMENTUL: lucrarea va fi predata pana cel 

mai tarziu la data de 3 februarie, ora 20 

 

7. ADRESA DE E-MAIL UNDE SE TRANSMIT TEMELE: iulian.toma@unarte.org  


