
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea Creştină Partium Oradea 
Facultatea de Artă 
Specializarea Arte Plastice-Grafică 
I. 

Categoria disciplinei 
DF DD DS DC 

Denumirea disciplinei 
Se marchează cu x 

Compoziţie carte imaginea narativă 

 x   
II. 
Structura disciplinei (Nr. ore pe săptămână) 
Semestrul Nr.credite Curs Seminarii Laborator Proiect 

6 3 1  1  
III. 
Statutul disciplinei Obligatorie Opţională Facultativă 
Se marchează cu X  x  
IV.  
Titular de disciplină 
 Curs Seminar Laborator Proiect 
Numele si prenumele Vass Sandor  Balázs Zoltán  
Instituţia Universitatea Creştină 

Partium, Oradea 
 Universitatea Creştină 

Partium, Oradea 
 

Catedra /Departament Arte Plastice-Garfică  Arte Plastice-Garfică  
Titlul ştiinţific Drs    
Gradul didactic lector  asistent  
Încadrarea (titular cu norma de 
bază /asociat) 

titular  titular  

Vârsta   32  
V. 
Obiectivele disciplinei (maxim pe 5 rânduri, în corelaţie cu obiectivele şi misiunea specializării) 
Studierea disciplinei compoziţiei de carte oferă studenţilor o pregătire plastică profesională racordată la comenzile 
venite din diferite domenii de publicitate ale designului pentru edituri,( machetarea, tehnoredactarea: unui pliant, 
coperta de carte, ilustraţie de carte, broşuri, ziare, reviste) prin învăţarea problemelor de proiectare şi tehnoredactare 
ale mass mediei tipărite. 
Competenţe cognitive:   

• Studierea principiilor de bază ale graficii de carte şi familiarizarea cu problemele compoziţiei în prezentare 
artistică a tipăriturilor.  

• Se va urmări pregătirea plastică, profesională, racordată la viaţa socio-culturală din toate zilele.  
• Cunoştinţe despre istoria graficii de carte şi a Istoria tiparului.  



Competenţe profesionale:  
• Elementul seria, unitate de stil într-o imagine, ori în story book, în benzile desenate şi ilustraţii de carte ori 

caricaturi.  
• Familiarizarea studenţilor cu formele de tehnoredactare artistică. Noţiuni introductive în istoria cărţii (Peter 

Brielmaier – Eberhard Wolf, Ghid de tehnoredactare) 
• Limbajul formal  a tipografia revistei,  proiect de copertă de carte, coperta unei colecţii (Szántó Tibor A betű, A 

könyv tipográfiája).   
• Diversitatea ediţiilor de carte: serie, ediţie de lux, bibliofilă. 
• Cunoaşterea problemelor speciale ale genurilor graficii de carte machetări de ediţii diferite de largă circulaţie: 

reviste, ziare, anunţuri publicitare, machetarea unui pliant de expoziţie. 
• Elemente de prezentare grafică a cărţii. proiectul grafic a unor gazete şi arhitectura lor 

.Competenţe afectiv-valorice: 
Studentul trebuie să fie prompt la cerinţele sau comenzile venite din diferite domenii de publicitate: copertă de carte, 
ilustraţii, machetarea unui pliant, broşuri, ziar cu frontispiciul şi rubricile tehnoredactate. Prin exersarea cunoştinţelor 
acumulate şi problemelor speciale ale genului  graficii aplicate,se va familiariza cu cunoaşterea prezentării artistice a 
lucrărilor pentru procedeele poligrafice. 
VI. 
Conţinutul disciplinei 
VI.1. Curs (capitole şi subcapitole) Nr.ore 
SEMESTRUL 6  
PROBLEMELE COMPOZIŢIONALE ALE JURNALULUI ELECTRONIC (NEWSPAPER ONLINE)  

• Ierarhia titlurilor 
• ilustraţii în mişcare 
• coloane 
• accente cromatice  
• ritmuri verticale 
• reclame introduse    

4 
 
4 
 
 
2 
4 

VI.2. Seminarii (dacă este cazul)  
VI.3. Laborator (Semestrul 6)  

  
  
  
  
  
                

VI.4  Tematica proiecte (dacă este cazul)  
VII. Crearea  identităţii grafice a unei firme la o comandă reală socială 



 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie  
VIII.  
David Dabner: Grafic design.Principiile şi practica designului grafic. Enciclopedia rao,Bucureşti.2005 
Wilson Harvey:The Best of Brochure Design, By Rockport Publishers Inc 2003, London 
Gisela Kozak & Julius Wiedemann: JAPONESE GRAPHICS NOW! Taschen Koln,London,Los Angeles, Madrid, 
Paris, Tokyo.2003 
1999 
Cataloage de specialitate: XIV.Országos Tervező Grafikai Biennálé, Békéscsaba,2004 
Reviste: Magyar grafika,2005-2007 
Anthology, HardcomicSeex, Bucureşti 2006. 
Forme de activitate  Metode didactice folosite 
Curs  Curs teoretic, lucrări practice, corecturi individuale. 

 Expunerea verbală, exerciţii teme practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-ROM,, reproduceri, proiecţii de filme 
video).  

Seminar  
Laborator finisarea exerciţiilor date 
Proiect  
IX. 
Forme de evaluare Evaluare test, aplicaţie practică,  Procent 

din notă 
Examen Analiză critică individuală şi în grup a lucrărilor, analiza semestrială. 

Verificări prin notarea lucrărilor în funcţie de scopul propus, calitatea 
 

a execuţiei. Abilitatea tehnică, grad de cooperativitate şi frecvenţa la 

Aplicaţie practică examen la sfărşitul semestrului II 

 

Colocviu   
Seminar   
Laborator   
Proiect   
Alte precizări: 
 

 
Data 01. 10-2009      Titular de curs/ disciplina, 
          Lector univ. Vass Sandor drs. 
Observaţii: 
Discipline: DF- fundamentale; DD- in domeniu; DS- de specialitate; DC - 
complementare 


