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OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

C
u

n
o

a
șt
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i 

о
n

țe
le

g
er

e
 

- să definească problematica şi specificul artei vest-eurpene si artei ruse în diverse epoci 

studiate;  

- să justifice necesitatea studiului istoriei artei vest-europene si artei ruse în contextul istoriei 

artei universale; 

- să înţeleagă influenţa artei vest-europene si artei ruse asupra procesului artistic din Moldova; 

- să formuleze caracteristicile şi particularităţile ale operelor de artă; 

- să compare caracteristicile şi elementele distinctive ale limbajului plastic; 

- să delimiteze originea şi coinfluenţa interculturală a diferitor opere de artă; 

- să identifice conceptul şi noţiunile de artă, creaţie artistică, analiza, critica de artă plastică;  

- să precizeze impactul religiei şi cel al inovaţiilor tehnologice asupra procesului artistic din 

Europa de Vest, din Rusia; 

- să înţeleagă corelaţia dintre artă şi alte fenomene sociale; 

- să explice ciclicitatea evoluţiei şi factorii generatori şi epuizanţi de curente şi stiluri. 

A
p

li
ca

re
 - să aplice cunoştinţele acumulate în activitatea artistică personală;  

- să opereze cu limbajul şi termenii specifici istoriei şi criticii de artă.  

In
te

g
ra

re
 

- să distingă procesele artistice şi critice în evoluţie; 

- să analizeze ambianţa cultural-artistică şi cea 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 domeniul criticii de arte plastice în perspectivă ştiinţifică. 

 

PLANUL TEMATIC PE SEMESTRE  



SEMESTRUL I:  1. Curs introductiv. 2. Arta în jurul anului 1900. 3. Consecințele Primului Război Mondial (1914-

1918). Expoziția de artă decorativă de la Paris și arta până la 1940. 4. Anii 1940-1950 etapa transformărilor realismului 

în țările Europei de Vest și influența celui de-al Doilea Război Mondial. 5. Perioada de după 1960 (Arta conceptuală și 

post-modernismul).  

SEMESTRUL II: Tema 6. Curs introductiv – Mentalitatea rusă exprimată în artă.7. Arta plastică rusă de la ultimele 

decenii ale sec. XIX – primul deceniu al sec. XX: realism, impresionism, simbolism, modern. 8. Arta plastică rusă din al 

doilea deceniu al sec. XX: Avangarda rusă. Curente şi grupări artistice.9. Arta plastică rusă sovietică din anii 20, anii 30 

şi a doua jumătate a anilor 40. Realismul socialist antibelic.10. Arta plastică rusă sovietică din anii 50 – 80. Realismul 

socialist postbelic. Abaterile de la realismul socialist. 

STUDIUL  INDIVIDUAL PE SEMESTRE 

      Оn semestrul III,  studenții vor  caracteriza în scris câte cinci opere de artă decorativă din cinci perioade istorice  

(la libera alegere) enunțind următoarele aspecte: 

 Denumirea operei, autorul. 

 Perioada istorică. 

 Tehnica, materialul. 

 Subiectul, compoziția ornamentală. 

 Semnificația motivelor decorative aplicate. 

 Destinația. 

 Atitudinea  vizavi de valoarea operei. 

Оn semestrul IV, studenții vor  prezenta în scris în variantă electronică un referat de 5-6 pagini  în care vor 

caracteriza artele decorative  dintr-o perioadă istorică  (la libera alegere) anexând și imaginile.             

STRATEGII DIDACTICE  

Prelegerea, seminar-dezbatere, conversaюie, expunerea, explicația, analiza, sinteza, dialogul, conversația, demonstrația, 

exersarea, studiul de caz, consultații.  

 

EVALUAREA 

Tipul evaluгrii Perioada susținerii Cerințe de evaluare Metode de evaluare 

Ponderea 

din nota 

finalг 

Evaluarea curentг 

Se efectueazг pe 

parcursul semestrului. 

testarea continuг pe 

parcursul semestrului, 

rezultatele activitгții la 

seminare / lucrгri 

practice de laborator 

Realizarea sarcinilor 

propuse de profesor. 

Chestionare 

oralг/scrisг, referate 

єi prezentгri cu 

lucrгri practice  la 

conюinutul 

disciplinei.  

60% 

Evaluarea finalг 

Se efectueazг pe 

parcursul sesiunii la 

sfвrșitul semestrului. 

Evaluarea finalг  constг 

din rгspunsul (oral sau 

scris) la examen (40% 

din nota finalг) si 

evaluarea curentг (60% 

din nota finalг). 

Probг scrisг/oralг. 40% 
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