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Programul de mașter vizează aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice obținute la
Ciclul I, Licență.
în Planul de învățământ se pune accentul pe polivalența specialistului care trebuie, după
absolvirea Ciclului II, Mașter:
- să devină o personalitate profesionistă și multilaterală, aptă să realizeze cu succes
proiecte de amploare în domeniul artelor plastice și decorative;
- i să posede vaste cunoștințe despre structura domeniului Arte, să cunoască principiile și
tendințele în dezvoltarea culturii și artei naționale, europene și universale;
- să posede cunoștințe și deprinderi de analiză critică a operelor de artă, a curentelor
stilistice și tehnicilor contemporane ale domeniului;
- să fie capabil de a argumenta și a soluționa problemele din domeniul artelor decorative;
- să promoveze și să dezvolte cultura și arta națională.
3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii AMTAP
în corespundere cu Carta Universitară și viziunea strategică AMTAP, programul de studii
Arte decorative asigură prin obiectivele programului de studii pregătirea specialiștilor de înaltă
competență profesională. Misiunea AMTAP constă în formarea profesională avansată a
specialiștilor calificați cu studii superioare pentru domeniul artelor plastice, dar și în pregătirea
viitoarelor cadre didactice pentru sfera culturii și artelor.
Finalitățile programului de studiu sunt racordate la strategiile naționale de dezvoltare a
culturii și artei, la realitățile și tendințele în domeniu, la Cadrul European al Calificărilor și la
Planul de dezvoltare strategică a AMTAP.
4. Racordarea programului de studii și a conținuturilor la tendințele internaționale
din domeniu
Programul de studii este racordat la standardele naționale și internaționale de pregătire a
specialiștilor în domeniu, fapt ce permite compatibilizarea programelor de studii și a
conținuturilor propuse în instituțiile de învățământ superior pe plan național și european, crearea
premiselor pentru mobilitatea academică a studenților, recunoașterea și echivalarea actelor de
studii etc. Perfectarea și modernizarea conținuturilor curriculare are loc în conformitate cu
dimensiunea europeană a învățământului superior și extinderea posibilităților instruirii continue.
5. Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social
La elaborarea programului de studiu s-a ținut cont de prevederile Cadrului Național al
Calificărilor/Cadrului European al Calificărilor și de Regulamentul instituțional de inițiere,
proiectare, aprobare, monitorizare, revizuire și evaluare periodică a programelor de studii de
licență și mașter în cadrul AMTAP, astfel încât Programul de studiu corespunde nivelului 7
ISCED al Cadrului European al Calificărilor și asigură obținerea cunoștințelor, abilităților și
competențelor pentru această treaptă de învățământ, iar caracteristicile-cheie ale programului
realizează cerințele documentului european propriu-zis.
Finalitatea de studiu a programului, vizează finalitățile de bază ale procesului instructiveducativ, racordat la Cadrul European al calificărilor: cunoștințele, capacitățile, atitudinile și
integrarea lor în competențe profesionale caracteristice viitorului specialist, pregătit pentru
activitatea de succes în domeniul artelor plastice, aplicarea în practică a inovațiilor, bazate pe
realizările științifice și artistice ale culturii naționale și universale, capabil să-și realizeze
aspirațiile ca expert în promovarea artelor plastice, ca autor al proiectelor de dezvoltare culturală
și artistică, ca inițiator al colaborării culturale cu alte state și popoare în conformitate cu
proiectele propuse.
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6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii
Procesul de elaborare și aprobare a Programului de mașter Arte decorative este unul
participativ și continuu și corespunde bazelor teoretice și realizărilor practice în domeniul artelor
plastice. El a fost raportat la procesul educațional conform standardelor pe care și le-a asumat
Republica Moldova aderând la Procesul de la Bologna, la programele instituțiilor de profil din
alte țări europene și, în fine, a fost identificat la nivel național în scopul aprecierii necesităților
societății în domeniul respectiv. Pentru aceasta, conținutul programului de mașter a fost discutat
la nivelul experților - personalități marcante din domeniul artelor plastice, membrii ai uniunilor
de creație, conducători ai organizațiilor cultural-artistice, conducători ai instituțiilor de
învățământ.
La elaborarea planului de învățământ s-a ținut cont de cerințele pieței muncii și
necesitățile societății contemporane în plan educațional, cultural și ale tendințelor actuale de
dezvoltare și evoluție în domeniul artelor decorative și în special în filiera tapiseriei artistice,
ceramicii artistice, prelucrării artistice a metalelor din țară; au fost analizate opiniile și sugestiile
absolvenților, reflectate în chestionarele de evaluare a eficacității programului de studiu.
Relevanța programului este condiționată prin faptul că acesta reprezintă un program
educativ-didactic integru și polivalent al formării specialiștilor în domeniul artelor decorative.
Planul de învățământ corespunde strategiei de dezvoltare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte
Plastice și standardelor de asigurare a calității studiilor.
7. Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă
Relevanța programului de studiu Arte decorative, în raport cu Cadrul European al
Calificărilor este certificată prin finalitățile programului de studiu exprimate prin competențele
profesionale și generale. Necesitatea pregătirii specialiștilor în domeniu este impusă de condițiile
actuale din Republica Moldova, care își propune asigurarea instituțiilor de cultură și artă din
republică cu cadre calificate. La proiectarea programului de studiu au fost luate în considerare
necesitățile pieței muncii în specialiști calificați în domeniul artelor plastice. Pentru actualizarea
continuă a ofertei educaționale sunt consultate periodic părțile interesate (angajatorii, studenții,
absolvenții) în vederea satisfacerii pieței muncii cu specialiști performanți și competitivi.
8. Posibilitățile de angajare a absolvenților
Deținătorul diplomei de Mașter în arte decorative, absolvent al programului de mașter
Arte decorative la una din ofertele educaționale Arte textile, Arta ceramicii, Arta metalului poate
alege statutul de liber profesionist/freelancer, practician creativ în domeniul artelor decorative,
dar are și posibilitatea de angajare în câmpul muncii în calitate de artist decorator, specialist în
creație și tehnologia artelor decorative aplicate, expert, coordonator și executant de proiecte în
domeniul industriilor creative.
Absolvenții care au parcurs modului psihopedagogie pot activa și în calitate de cadru
didactic în instituțiile de învățământ general, preuniversitar sau universitar.
Opțiunile de carieră profesională ale absolvenților programului de mașter Arte
decorative, specializarea Arte textile sunt:
- designer de produs pentru țesături, imprimări textile;
- designer specializat în decorațiuni interioare;
- restaurator și conservator de obiecte de artă textilă în cadrul muzeelor;
- expert designer pentru birourile de stil;
- artist decorator specializat în tapiserie și imprimări textile.
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La specializările Arta ceramicii, Arta metalului, absolventul poate alege o carieră
profesională ca:
- designer de produs pentru ceramică și metal artistic;
- designer specializat în decorațiuni interioare;
- restaurator și conservator de obiecte de artă ceramică și metal în cadrul muzeelor;
- artist decorator specializat în ceramică și metal artistic.
9. Posibilitățile de formare ulterioară
Absolventul Ciclului II, mașter, are posibilitatea să-și continue studiile în cadrul
Doctoratului (Ciclul III al studiilor superioare).

10. Metodele și criteriile de evaluare
Asigurarea și eficientizarea procesului didactic și asigurarea serviciilor educaționale
calitative oferite beneficiarilor Academiei cu implementarea unui management academic
performant în baza standardelor de referință a calității, realizare, elaborarea procedurilor și a
instrumentelor de evaluare și asigurare a calității, în AMTAP este implementată și realizată de
Consiliul de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor (CEACS), Secția Managementul Calității
și Dezvoltare curriculară,(SMCDC), Comisia de Asigurare a calității studiilor la nivel de
facultate și Echipa Calității la nivel de departament.
Metodele și criteriile de evaluare la disciplinele de studii sunt: testarea și demonstrarea
cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în cadrul evaluărilor intermediare și în cadrul
evaluării finale la sfârșitul semestrului (examene, seminare și vizionări/expoziții). Studenții își
demonstrează cunoștințele și aptitudinile obținute atât la orele de contact direct cu profesorul, cât
și în cadrul activității de sine stătătoare. Evaluarea și notificarea se face de către fiecare cadru
didactic membru al Departamentului/secției, în urma căreia se obține media de la 1 la 10 în
conformitate cu Regulamentul privind evaluarea activității de învățare a studenților.
Promovarea în următorul an de studii se realizează în conformitate cu Regulamentul
AMTAP de organizare și funcționare a procesului de învățământ, bazat pe Sistemul European de
Credite Transferabile. Sunt promovați în următorul an de studii masteranzii, care au acumulat pe
parcursul anului universitar integral numărul de credite obligatorii prevăzute în planul de
învățământ.
Rezultatul final al studiilor (Teza de mașter de profesionalizare) este prezentată în fața
publicului și apreciat de către comisia de examinare prezidată de un specialist notoriu în
domeniul artei plastice invitat din afara instituției.

Prim-prorector
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