
FIŞA DISCIPLINEI1
 

 

 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 
1.2 Facultatea Arte 
1.3 Departamentul Arte plastice 
1.4 Domeniul de studii Arte plastice-Grafică 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea Artist plastic - grafician 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Gravură 
2.2 Titularul activităţii de curs Drd. Vass Sándor, lector universitar 
2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Bartha Sandor 

2.4 Anul de studiu II, III  
2.5 Semestrul 3-5 
2.6 Tipul de evaluare sem 3 verificare, sem 4, 5 examen 
2.7 Regimul disciplinei cunostinte tehnice generale 

 
3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  din care3.5curs  3.6 seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pesemestru  
3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  
 

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe 
profesionale 

Dobîndirea cunoştinţelor tehnicilor graficii tradiționale și contemporane: tipar înalt 
(linogravură, gravură pe lemn), tipar adânc (aqua sec, aquqforte, aquatinta), tipar 
plan (litografie, offset), serigrafie. 

Competenţe 
transversale 

Pregătirea studenţilor pentru a putea aplica creativ în proiectare şi 
creaţie prin imprimare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 

 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

O mai înaltă înțelegere a tehnicilor grafice multiplicate (de la proiectare la aplicare) 
se poate dobândi prin ateliere practice și competențe profesionale. În grafica 
artistică întotdeauna sa ținut cont de realizările și tehnologiile tipografiei 
contemporane și s-a încercat să se apropie de valorile vizuale al picturii. Facem un 
paralel între tehnicile tradiționale de imprimare (tipar înalt, -adânc, -plan, 
serigrafie) și cele contemporane de imprimare. Manualitatea împrumută un plus 
sistemului vizual contemporan prea riguros, unde proiectarea nu se sfîrseste pe 
masă dar continuă dealungul întregului proces și cu micile defecte face grafica mai 
umană, mai adorabilă. Prin tipărire culorile se suprapun, se mestecă cu asta 
exploatând o problematică eternă artistică și tipografică. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Observa
ţii 

SEMESTRUL III 
1. BAZELE GRAFICII MULTIPLICATE 
• dobândirea tehnicilor grafice pe bază teoretică: tipar înalt (linogravură, 

gravură pe lemn), tipar adânc (aqua sec, aquqforte, aquatinta), tipar plan 
(litografie, offset), serigrafie. 

• istoria graficii europene și a Orientului (China, Japonia) 
• Bazele tipăririi prin colaj: Cologravura 
• tipar înalt: linogravură sau tiparirea oricarui material gravabil 
• tipar adânc: aqua sec 
• linia vectorială in Photoshop 
• regula semnării și numerotării tirajelor 

Prezentări 
cataloage, prin 
exemple 
manuale. 

 

SEMESTRUL IV 
2. TIPARUL PLAN  
• efectul graficii multiplicată pe ilustrația contemporană 
• interferența tehnicilor digitale cu cele manuale 
• prelucrarea plăcii de tipar 
• experientarea tipurilor de hârtii adecvate pentru tipar 
• tipărirea tirajelor colorate cu technica litografiei sau offsetului 
 

Prezentări 
cataloage, prin 
exemple 
manuale. 

 



SEMESTRUL V 
3. SERIGRAFIE 
• istoria serigrafiei și caracteristicile expressive din China până în America în 

lumea artei plastice (Pop Art) 
• proiectarea graficii luând în vedere obiectivele specifice tehnicii 
• separarea de culoare despre grafică 
• pregătirea pânzei de serigrafie 
• tipărire pe diferite materiale (tricou, sac de hârtie, obiecte) 
 

Prezentări 
cataloage, prin 
exemple 
manuale. 

 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
 Consultaţii, corecturi, discuţii 

pe teme aplicative 
 

   

Bibliografie 
Stefanovits Péter: Kézikönyv a sokszorosító grafika oktatásához 1 
Illustration Now 1, 2, 3. 
Francoise Monnin (1993): Le collage. Editions Fleurus, Paris 
POP Art 
Új Lenyomat A magyar Grafikusművészek Szövetsége 
Jeremy Myerson (2004):Beware Wet Paint. PHAIDON .London 
Gisela Kozak & Julius Wiedemann (2003): JAPONESE GRAPHICS NOW! Taschen Koln,London,Los 
Angeles, Madrid, Paris, Tokyo  
Kisgrafika katalógusok 1994-2004 
Magazinok: Mai Művészet, Balkon  
Weboldalak: http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing, http://en.wikipedia.org/wiki/Etching, 
http://jolankesterprintmaking.blogspot.com/, http://www.viewingjapaneseprints.net,  

 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs  Verificare  

10.5 Seminar  Tiraje executate 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

20. 01. 2014 
 

……………………………….                 ……………………………… 



 

 
 
 

Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament 
 

……………………………..  ………………………..  


