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-  Specificul activității criticului de artă. 

- Tipuri de publicații și caracteristicile corespunzătoare ale analizei. 

-  Deosebirea diferitor tipuri de imagini. 

-  Genul activității al autorului unei opere de artă. 

- Definirea  perioadei specifice de creație ale operelor de artă. 

- Principalele criterii pentru evaluarea valorilor artistice ale operelor de artă  
- Tradiția și inovația în artă. 
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- să opereze cu limbajul şi termenii specifici criticii de artă;  

- să aplice cunoştinţele acumulate în discuții.  

- să aplice cunoştinţele acumulte în domeniul activităţii de cercetare;  

- să opereze cu limbajul şi termenii specifici domeniului de cercetare; 

- să descopere problemele actuale, și să stabilească metode de soluționare în teoria și  istoria 

artelor plastice;  
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- să distingă procesele artistice şi critice în evoluţie; 

- să analizeze ambianţa cultural-artistică şi critică din ţară, şi din afara ei; 

- să analizeze şi să structureze însemnările critice din perioadele istorice studiate;  

- să dezvolte abilităţile critice asupra particularităţilor ale operelor de artă.  
- să cerceteze importanța estetică ale operelor de artă plastică contemporană. 

 

PLANUL TEMATIC PE SEMESTRE  

SEMESTRUL IV:  1. Conceptul termenului ”critica de artă”, funcțiile criticei. Genurile criticei de artă. Tipuri 

de publicații și caracteristicile corespunzătoare ale analizei. 

2. Termenii specifici. Semantica limbajului, în funcție de ideea imaginativă. Discuții în cadrul expozițiilor. 

SEMESTRUL V: 4. Genul activității autorului unei opere de artă, de care depind criteriile de evaluare. 

Discuții în cadrul expozițiilor. 5. Principalele criterii pentru evaluarea valorilor artistice ale operelor de artă.  

Tradiția și inovația în artă.Discuții în cadrul expozițiilor 

SEMESTRUL VI: 6. Definirea perioadei specifice de creație a operelor de artă (prin analiza comparativă bazată 

pe cunoștințe acumulate). Discuții în cadrul expozițiilor. 7. Rolul criticii în procesul artistic din Moldova. 

 



STUDIUL INDIVIDUAL PE SEMESTRE 

- Studentul trebuie să cunoască: 

- În semestrul IV - Conceptul terminului ”critica de artă”, funcțiile criticei, rolul ei în societate. Specificați 

domeniile și genurile criticei de artă, relația cu filosofie, estetică, literatură și ziaristică. Dialectica principiilor: 

obiectiv și subiectiv în gândirea critică. Tipuri de publicații și caracteristicile corespunzătoare ale analizei (pentru 

revizuire, eseu, articol științific, cercetare monografică). Conceptul de "ideea artistică", "imaginea artistică", 

"modelarea estetică". Generalizare artistică (concentrarea intereselor unui artist: idealizare, romantizare, 

tipologie). Analiza comparativă a mijloacelor de expresie specifice pentru pictură, grafică şi sculptură. Relația 

conceptelor: direcția artistică, stilul, metode. 

- În semestrul V - specificul creației în domeniu artei profesionale, artei populare tradiționale, artei naive și 

creativității amatorice. - Specificul informației estetice. Rolul sincerității sentimentelor și expresivității limbajului 

plastic în relația cu spectatorul. Conceptul terminilor: ”contemporanitatea”, ”tradiția” și ”inovația” în artă. 

- În semestrul VI - Analiză comparativă bazată pe cunoștințe acumulate. -Activitatea critică în condiţiile presiunii 

ideologice (1940-1954). Lupta pentru libertatea creaţiei la începutul perioadei „dezgheţului” (1955-1958) și în 

procesul formării noilor tendințe. Particularitățile activității critice în condiţiile presiunei ideologice. Activitatea 

critică în condiţiile libertății asupra noilor probleme în evoluției artei. 
  

STRATEGII DIDACTICE  

Prelegerea, seminar-dezbatere, conversaţie, expunerea, explicația, analiza, sinteza, dialogul, conversația, 

demonstrația, exersarea, studiul de caz, consultații.  

 

EVALUAREA 

Tipul evaluării Perioada susținerii Cerințe de evaluare 
Metode de 

evaluare 

Ponderea 

din nota 

finală 

Evaluarea curentă 

Se efectuează pe 

parcursul semestrului. 

testarea continuă pe 

parcursul semestrului, 

rezultatele activității la 

seminare / lucrări 

practice de laborator 

Realizarea sarcinilor 

propuse de profesor. 

Chestionare 

orală/scrisă şi 

lucrări practice  la 

conţinutul 

disciplinei.  

60% 

Evaluarea finală 

Se efectuează pe 

parcursul sesiunii la 

sfârșitul semestrului. 

Evaluarea finală  constă 

din răspunsul (oral sau 

scris) la examen (40% 

din nota finală) si 

evaluarea curentă (60% 

din nota finală). 

 

Probă scrisă/orală. 40% 
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