
 

Lista posturilor didactice 

din cadrul Universității Naționale de Arte din București scoase la concurs  

în semestrul  I al anului universitar 2022 – 2023 

 

Facultatea de Arte Plastice 

 

    Departamentul Arte Plastice (Pictură) 

Conferențiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele Desenului, 

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Studiul desenului pentru pictură, Strategii de reprezentare 

plastică în pictură, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale. 

 

Facultatea de Arte Decorative și Design 

 

Departamentul  Design 

Lector  universitar, poziţia 16, disciplinele: Comunicații vizuale, CGI ambiente și caractere 3D, 

Design pentru medii digitale. 

Lector  universitar, poziţia 17, disciplinele: Design pentru ambient, Ergonomie, Proiect personal și 

prezentare de portofoliu. 

Lector  universitar, poziţia 19, disciplinele: Basic design, Comunicații vizuale. 

 

 

Departamentul  MODĂ – Design Vestimentar 

Lector  universitar, poziţia 12, disciplinele: Volumetrie și transpunere în tridimensional, Tehnici de 

reprezentare bi şi tridimensionale, Life style, Coordonarea colecției de modă. 

 

 

Departamentul  Arte Textile - Design Textile 

Lector  universitar, poziţia 7, disciplinele: Analiza limbajului vizual (bazele compoziţiei), Creație și 

inovație în arta textilă, Introducere în tehnici de țesut și de imprimat, Plasticitatea fibrei. De la subiect la obiect 

în arta textilă, Tehnologie de specialitate- imprimerie, Proiect de design textil (Design interior /Design 

vestimentar), Compoziţie  proiect personalizat pentru tapiserie/ imprimerie, Creație și inovație în arta textilă, 

Introducere în tehnici de țesut și de imprimat, Tehnologie de specialitate pentru imprimerie, Tehnologie de 

specialitate pentru tapiserie, Transpuneri în materiale specifice pentru tapiserie/imprimerie. 

 

Departamentul Ceramică-Sticlă-Metal 

Lector  universitar, poziţia 7, disciplinele: Tehnologie de specialitate în Sticlă, Arta vitraliului între 

tradiție și inovație, Forme utilitare în Ceramică - Sticlă –Metal, Tehnologie de specialitate în Sticlă, Proiectarea 

formelor utilitare în Sticlă, Forme şi structuri ambientale în Sticlă. 

 



 

Departamentul  Scenografie și eveniment artistic 

Lector  universitar, poziţia 3, disciplinele: Atelier de creaţie bazele  compoziţiei scenografice, 

Compoziţie, transpunere şi tehnologie pentru scenografia de film, Crochiuri ( optional), Contemporaneitate în 

interpretarea costumului de epocă, Decorul de film istoric versus decorul de film contemporan. 

 
 

Facultatea de Istoria și Teoria Artei 

 

Departamentul  Conservare și Restaurare 

Lector  universitar, poziţia 6, disciplinele: Chimia pentru conservarea şi restaurarea operei de artă, 

Chimia conservării și restaurarii. 

 

 

R E C T O R, 

 


