
FIŞA DISCIPLINEI1 

 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior   Universitatea Creştină Partium 
1.2 Facultatea   Arte 
1.3 Departamentul   Arte Plastice - Grafică 
1.4 Domeniul de studii   Arte Plastice şi Decorative 
1.5 Ciclul de studii   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Califi carea   Grafică aplicată şi Grafica de şevalet 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei   Comunicări vizuale 

 2.2 Titularul activităţii de curs   prof . univ. dr. Ujvárossy László  
2.3 Titularul activităţii de seminar   Kovács Károly  drd 

2.4 Anul de studiu   III -2013/2014 
2.5 Semestrul   5 
2.6 Tipul de evaluare   examen 
2.7 Regimul disciplinei   obligatorie, DS 
 
3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care 1curs 1 1   laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care 14curs 14 14 laborator - 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutorat - 
Examinări 2 
Alte activităţi… 3 
3.7 Total ore studiu individual 45 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite 3 
 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Cunoaşterea disciplinelor Istoria artei, Studiul compoziţiei pt. grafică, Tehnici grafice 

(foto), Sisteme de reprezentare spaţiale, Comunicări vizuale. 

4.2 de competenţe Studierea formelor de comunicare vizuală. 
 
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  
 
 

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

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Noţiunea de imagine modernă şi postmodernă  
Aminitiri despre imagini,imagini şi origini,imagine şi 
structură mentală,funcţiile artei,analiza imaginii artistice 
tradiţionale şi nonconformiste.  

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 
 

Formele de comunicare în artele plastice  
Comunicarea directă: acţionismul în artă (performance, 
happening,body art).Comunicarea indirectă:lucrări unicate şi 
multiplicate, film. Comunicare interactivă în instalaţii, 
environment. Comunicare prin internet, net-art 

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

Formele de communicare în Fluxus 
Conceptual art, mail art, correspondence art, comunicare 
intermediară prin mass media,telefon,radio, televiziunea. 
schimbarea paradigmelor în fluxus. 

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

 
 

Competenţe 
profesionale 

Iniţiere în analiza imaginii (Martin Joly); Asamblaj-environment-happening: Allan Kaprov; Arta 
comunicaţiei Fluxus network – caietele editate la Artpool, Budapesta; Prezenţa simulacrului şi a 
kitsch-ului în arte contemporane:J.Baudrillard, Haraszti  I., G.Dorrfles, A Moles, M. Călinescu; 
Despre instalaţie,felurile şi tipurile celebre: Boltanski, Sarkis, Rebeca Horn, Kabakov, Kounellis, 
Toshiketsu Endo. Plastica montajului, citirea lineară la Eizenstein şi imaginea simultană  în fil-
mele lui Greenavay (S.M.Eisenstein Studii selectate-Dialog P.Greenavay)  Introducere în 
tehnologia şi în limbajul specific al intermediei, arta video-spaţiul interactiv Herzogenraith,Walter 
Grasskamp, Body Gábor . 

Competenţe 
transversale  
 

Studentul descoperă diferite limbaje ale comunicării vizuale şi încearcă să aplice şi în practică 
acestea. Se va familiariza cu argumente teoretice pentru susţinerea lucrării personale.  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Iniţierea studenţilor în problemele specifice ale interdisciplinarităţii şi stimularea 
capacităţii intelectuale de abstractizare conceptualizare. Însuşirea capacităţilor de 
analiză, sinteză. Însuşirea unei gândiri creative, plastice contemporane prin 
stimularea imaginaţiei. Familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi mediile noi de 
expresie plastică prezente în fenomenele artistice contemporane ale artei secolului 
21.Cunoaşterea tendinţelor arta-intermedia începând din neoavandgardă până în 
prezent. Însuşirea  unor criterii valorice în evaluarea lucrărilor de artă contemporană. 

7.2 Obiectivele specifice Studierea fenomenelor actuale  în mediile  vizuale şi crearea mesajelor originale 
proprii. Programa prevăzută în cursul Comunicării vizuale este concepută graficie- 
nilor aplicate pentru crearea mediilor interdisciplinare şi lucrărilor autonome în 
domeniul artei plastice.    
 



Categorii media, noile imagini, imaginea mediatică 
Tehnici media ,imaginea în mişcare,ştiri,reportaj ,reclame, 
filme documentare, filme artistice,animaţie,genurile popula- 
re,clipuri,  
 

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

Limbaj media video art 
Mijloacele specifice de exprimare ale sonorul în  imaginea 
statică şi în imaginea animată. Mijloacele de exprimare, 
grupul ţintă. Montaj şi ritm (timpul în film) .Structură. 
Cadraje,cameră de luat vederi în mişcare. Relaţia sonor-
imagine. Lumină. Trucaje, Video Time –Video Space 

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

Aplicarea imaginii cinetice, audio –vizuale  în artă  plastică  
Videoinstalaţii, sculptură video, arta video, (Nam June Paik) 
arta multimedia, infermental (Body Gábor), Boltanski, 
Sarkis, Rebeca Horn, ,  

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, reproduceri, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

Curentele noi în neoavangarda artei comunicaţionale 
Land art, performance, objekt, minimal art, transavan- 
gardă: Agnes Denes, Toshiketsu Endo, Ilya Kabakov, 
Marina Abramovic, Sol LeWitt, Robert Morris, Carl 
Andre, Donald Judd, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino 

Curs teoretic, corecturi individuale. 
Expunerea verbală, exerciţii teme 
practice, demonstraţii prin material 
documentar (cataloage, albume, CD-
ROM, proiecţii). 

Nr.ore 2 
 

 
 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Dialog plastic /  Nagy Pál 
tehnica liberă, predare 26. noiembrie 

Expunerea verbală, exerciţi teme 
practice demonstraţii prin material 
documentar 

Nr.ore 5 

Remarque 1914-2014 V. Bienala Internaţională de Mail Art  
lucrări executate de Mail Art în amintirea scriitorului Erich 
Maria Remarque, predare 17. decembrie 

Expunerea verbală, exerciţi teme 
practice demonstraţii prin material 
documentar 

Nr.ore 4 

Dialog cu filmele lui Alejandro Jodorowsky lucrări executate 
în A2, predare 07. ianuarie 

Expunerea verbală, exerciţi teme 
practice demonstraţii prin material 
documentar 

Nr.ore 5 

  Biografii   

Martine Joly: Introducere în analiza imaginii, Editura ALLEducational S.A. Bucureşti,1998 
Beke László: Műalkotások elemzése, Tankönyvkiadó, Budapest,1986 
Bo Bergström: Bevezetés a vizuális kommunikációba, Scolar Kiadó, 2009 
Claude Naudin: Comunicarea, de la origini la Internet, Ed Enciclopedia RAO, 1998 
Peternák Miklós: Új képfajtákról, Balassi Kiadó, Budapest, 1993  
Beke László: A videóinstalláció néhány műfaji sajátossága,In:Néray Katalin, Sub voce, Műcsarnok,1991. 
Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig, Orpheusz Kiadó, 1996 
Ken Friedmann, Fluxus 1992,Artpool, Budapest,1992   
Allan Kaprow: Assemblage, Enviroments and Happenings, Artpool fűzetek, 1992 
Joseph Kosuth: Texte über Kunst, 1992 
Moles, Abraham Antoine , A giccs, a boldogság művészete , Háttér, 1996 
Gillo Dorrfles, A giccs, Gondolat, Bp,1986 . 
Maurer Dora: Fényelvtan, Balassi Kiadó, 2001                                                                                                                                      
Artpool: A performance- művészet, Balassi Kiadó, 2001   
Alain Borer: Joseph Beuys, Schirmer/Mosel, 2001 
Peternák Miklós: Új képfajták-1993 (Genuri noi de imagini) 
Danto, Arthur C.:A közhely színeváltozása, Enciklopédia, 2003                                                                                                                       
Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde, 1981 
Beke László: Médiaelmélet Tartoshull (Teoria mediilor) 1992 



Nam June Paik:Video Time –Video Space, Edition Cantz, 1991. 
Gillo Dorrfles, A giccs,Gondolat, Bp,1986 . 
Ujvárossy László, Tervezőgrafika kompozíció, Partium Kiadó,2011 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
„Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. 

 
10. Evaluare 
 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Prezenţă, înţelegerea temei, 
colaborare cu cadrul didactic, 
originalitate ideii, variaţiuni, 
executarea tehnică 

Aplicaţie practică, examen la 
sfârşitul semestrului II 

50% 

10.5 Seminar Prezenţă, creativitate,munca 
individuală în caietul de schiţe 
colaborare cu cadrul didactic 

Verificare în cursul semestrelor şi 
la analiza semestrială 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă :„Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, folosirea adecvată a 
terminologiei, capacitate minimă de transfer a informaţiei de specialitate.”                                     

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

03.10.2013 dr. Ujvárossy László             dr. Ujvárossy László     

 
 
 
 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 
……………………………..  ………………………..  


