
FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea  Creştină Partium Oradea
1.2 Facultatea Arte
1.3 Departamentul Arte Plastice
1.4 Domeniul de studii Arte plastice, decorative şi design
1.5 Ciclul de studii Ciclul I –  BA
1.6 Programul de studii/Calificarea Licenţiat în Arte plastice

Specializare: Grafică - Licenţiat în arte vizuale

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Istoria mediilor
2.2 Titularul activităţii de curs Antik Alexandru, Dr., conf.univ
2.3 Titularul activităţii de seminar Antik Alexandru, Dr., conf.univ
2.4 Anul de studiu BA 3
2.5 Semestrul 5., 6.
2.6 Tipul de evaluare Examen (sem5), collocviu (sem6),
2.7 Regimul disciplinei Opţională / de specialitate

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activităţi… -
3.7 Total ore studiu individual 26
3.8 Total ore pe semestru 50
3.9 Numărul de credite 2

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

Cursurile şi seminariile se vor desfăşura într-un laborator  media a departamentului dotată
cu mijloace de proiectare, computer şi softvere necesare derulării prelegerilor şi proiecţiilor.

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laborato
rului

Pe parcursul semestrului fiecare student va seminariza un material de curs, sau o
temă de cercetare legată de problematica disciplinei. Studenţii vor elabora
materialele lor de seminare în format electronic PPT, pe care  vor utiliza în
prezentările lor verbale.

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

Competenţe teoretice, cunoştinţe specifice ale istoriei mediilor vizuale. Capacitatea de analiză şi
sinteză a informaţiilor.

Competenţe
transversale

Utilizarea cunoştinţelor dobândite, capacitatea de a comunica sau de a redacta o disertaţie ştiinţifică în
domeniul estetic-stilistic-tehnic al artei, cît şi în domeniul comunicării vizuale în general.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei

 Prin acest curs  studenţii vor dobândi cunoştinţe generale despre istoria mediilor  tehnice,
evoluţia mijloacelor si tehnicilor  vizuale în domeniul artelor şi comunicării vizuale

7.2 Obiectivele
specifice

 Istoria înrregistrării şi proiectării imaginii statice şi imaginii în mişcare, antecedentele animaţiei,
fotografiei, filmului, telecomunica’iei,  televiziunii, computerului, internetului.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de

predareSEMESTRUL 1.
(Curs 1.) Curs introductive. Prezentarea cursului
(Cursurile 2.,3.,4) Media Magica / Relicve Media.

 De la imaginea statică la imaginea în mişcare
 Antecedentele animaţiei. Aparate de epocă;
 Primele aparate optice a înregistrării şi proiecţiei imaginii în mişcare. Aparate de epocă;
 Vizionarea filmului Werner Nekes: Media Magica / Relicve Media

(Cursurile 5.,6.,7. ) O scurtă istorie a fotografiei
 Fotograme – fotografiere fără camera foto. Maurer Dóra: Studii despre principiile luminii / Despre

fotogramă (Fényelvtan / A fotogramról)
 Fotograme – diagrame– modulator de lumini / principiile şi lucrările lui Laszlo Moholy Nagy
 Istoria aparatului fotografic

(Cursurile 7.,8.,9., 10) Înregistrarea şi proiecţia iluziei optice în mişcare. Antecedentele filmului és
cinematografiei

 Primele aparate de înregistrare şi proiectare:  Marey, Muybridge, Lumiere, Edison
 Pionierii filmului mut / Thomas Edison, Fraţii Lumière, George Méliès, Edwin Porter, D. W. Griffith
 Începuturile filmului mut si primele reţele cinematografice din Transilvania –Romania (1903-1930)

(Cursurile 11.,12.,13., 14) Istoria filmului experimental analog şi  videofilmului experimental.
 Filmul experimental al avangardei (începutul sec.20)
 Apariţia artei video/ Cele 12 faze-momente ale începuturilor artei video.
 Antologia video Infermental -  o arhiva mobilă, cu  video filme experimentale din anii 1980.

SEMESTRUL 2.
(Cursurile 15.,16.,17., 18) Antecedente şi începutul telecomunicaţiei

 Istoria telefoniei, telegrafului, patefonului. Înregistrare, codare transmiterea sunetului şi a imaginii.
 Radioul şi Radarul (Radio Detection and Ranging = localizare radio)
 De la televiziunea mecanică la televiziunea electronică.

(Cursurile 19.,20.,21., 22)  Istoria calculatorului /
 De la calculatorul lui Pascal la IT tehnologii.
 Istoria Internetului.
 Arhive şi baze de date despre tehnicile media istorie.
 Arhive şi baze de date despre media artă.

Colocviu semestrul2.

Expuneri şi
prezentări
proiecţii filme
documentare,
conversaţii
explicative

8.2 Seminar Metode de
predare



 Vizionarea şi discutarea filmului documentar - Werner Nekes: De la imaginea statică la
imaginea în mişcare

 Vizionarea materialelor de epocă şi discutarea diagramelor de miscare - Székely Bertalan:
Studii de desen după fazele mişcării calului.

 Vizionarea şi discutarea filmului documentar - Terry Gilliamm: Istoria filmului (Perpentum
Mobile)

 Prezentarea şi discutarea cărţii şi exempelor vizuale - Maurer Dóra: Studii teoretice ale luminii
/ Despre fotograme

 Prezentarea materialului Laszlo Moholy Nagy: Fotogramă–diagrame de lumini– Modulator de
lumini

 Prezentarea primelor aparate de înregistrare şi de proiecţie descoperite de Marey, Muybridge,
Fraţii Lumière, Edison

 Vizionarea filmelor de arhive (Pionierii filmului mut: Thomas Edison, Fraţii Lumière, George
Méliès, Edwin Porter, D. W. Griffith).

 Vizionarea materialului digital: 120 de ani al telefoniei  (CD editat de Muzeul Telefoniei din
Budapesta.

 Radioul şi Radarul (Radio Detection and Ranging = localizare radio = a vedea fără ochi
 Prezentarea Antologiei Infermental -  o arhiva mobilă ale artei video din anii 1980, cu

videofilme experimentale care circulau între artişti media
 Prezentarea materialului - Nixdorf Computer Museum
 Vizionari despre centrele de media artă, şi bănci de date online: Media Art Net - ZKM

Kalsruhe; ICC InterCommunication Center-Tokio; Montevideo  centru video; The file room –
Arhiva informaţiilor culturale cenzurate; C3 -  Centrul de Cultură şi Comunicţie, Bp.; Artpool –
Centru d Cercetare al Artei Contemporane, Bp.;

Vizionări,
discutarea
materialelor
cursurilor şi a
temelor,
prezentarea şi
seminarizarea
referatelor
elaborate de
studenţi.

Bibliografie

 Werner Nekes: / film documentar, 1996-97, Filmul realizat cu utilizarea materialului Colecţiei Nekes; Foto: Bernd Upnmoor
şi Christoph Schlingensief; Animaţii: Helmut Herbst; Schnitt: Astrid Nicklaus; Muzică: Anthony Moore; Scenariu şi regie:
Werner Nekes

 Beke László: Teoria mediilor (Médium/elmélet), Editura Balassi  / BAE Tartóshullám / Intermedie,1997, Bp.,
 Istoria Mediilor – Culegere de texte Peternák Miklós, Universitatea de Artă din Bp., Editura Intermedia, 1994, Bp.

http://www.intermedia.c3.hu/im/index.html
 Peternák Miklós: Arheologia Media / Istoria mediilor tehnice, sau istoria tehnică a mediei? Culegere de texte, prelegerile

DLA a Şcolii de doctorat al Universităţii MKE / editor Catedra Teoria Artei, 2003, Bp.
http://www.intermedia.c3.hu/im/index.html

 Székely Bertalan: Studii şi diagrame ale fazelor de mişcări, Universităţea MKE, Editura Balassi / BAE Tartóshullám /
Intermedia, 1992, Bp http://www.intermedia.c3.hu/im/index.html

 Kepes György: The New Landscape in Art and Science (editat în limba maghiară sub titlul: A világ új képe a művészetben
és a tudományban, editor Korvina,1979, Bp).

 Catalogul  Expoziţiei Vision, 2002, Műcsarnok Bp., editor  C3 , Bp. http://vision.c3.hu/hu/exhibition_03.html
 Jordáky Lajos: Istoria filmului mut din Transilvania (1903-1930) - Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930), Editor

Kritérion, Bucureşti, 1980.
 Maurer Dóra: Studii despre principiile luminii / Despre fotogramă (Fényelvtan / A fotogramról), editor: Muzeul Fotografiei din

Ungaria – Balassi , Bp., 2001
 Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete, editor Muzeul Fotografiei din Ungaria, 2003
 120 de ani ai telefoniei - CD editat de Muzeul Telefoniei din Budapesta.
 Catalogue of Biennial of Elecronic Arts / InterComunicationCenter, Tokio, 1997, NTT Intercommunication Center Tokio

www.ntticc.or.jp
 Peternák Miklós: Intermédia fotográfia -http://fotomuveszet.elender.hu/9812/981209.html
 CD-ul expoziţiei The Butterfly Effect: Media relicve / Coordinatele prezentului, editor SCCA- C3 (Centru cultural şi

comunicaţional), Bp., http://www.c3.hu/scca/butterfly/index.html



 Filmul experimental din Ungaria, Materiale de arhiva din Institutul de film maghiar Örökmozgó Filmmuzeum)
http://www.bbs.c3.hu

Nixdorf Computer Museum http://www.hnf.de/index_en.html

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 Dobândirea cunoştinţelor, ideilor şi
paradigmelor prezentate în curs.
Capacitatea de analiză şi sinteză a
informaţiilor. Capacitatea de a formula
idei şi argumente critice şi autocritice.

 Evaluarea capacităţilor teoretice cu
ocazia  colocviilor şi examenelor orale
şi scrise, teste, seminarii, lucrări de
cercetare - conform obiectivelor
propuse şi  criteriilor amintite.

60

10.5 Seminar Prezenţa participativă a studentului
intersemestrial şi la sfârşitul semestrului.
Abilităţi de comunicare în activităţile
artelor plastice.

Participarea studentului cu lucrări
teoretice  la manifestările ştiinţifice ale
studenţilor

30

10

10.6 Standard minim de performanţă

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

15. 08.2013 Antik Alexandru, Dr., conf. Antik Alexandru, Dr., conf.

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

…………………………….. ………………………..


