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FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Departamentul de Științe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Licență, zi 

Programul de studii/calificarea Istorie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Istoria și teoria artei 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Maria Rodica Iacobescu 

Titularul activităţilor de laborator Lector univ. dr. Maria Rodica Iacobescu 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar 28 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 4 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Elemente de istorie generală 

Competenţe Capacitate de analiză,  sinteză, gândire divergentă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului Laptop, videoproiector, prezentări PPT 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar Sală dotată cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 dezvoltarea capacității de a comunica pe teme de istoria artei; 

 cunoaşterea patrimoniului artistic universal, a semnificaţiei acestuia pentru definirea valorilor în 

lumea contemporană; 

 cunoasterea principalelor perioade şi curente artistice; 

 însuşirea şi utilizarea vocabularului specific artelor plastice și dezvoltarea capacității de a 

comunica pe teme de istoria artei; 

 dezvoltarea capacităţii de a recunoaste stilul în care este construit un monument arhitectonic sau 

realizată o pictură; 

 cunoașterea principalelor contribuții artistice aduse de  diferitele civilizații de-a lungul timpului 

și utilizarea acestora ca surse de inspirație pentru activitatea de creație.  
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei 

Disciplina urmăreşte cunoașterea și însușirea noţiunilor fundamentale privitoare la 

istoria artei universale, de la originile sale şi până în prezent, precum şi înţelegerea 

fenomenului artistic într-o lume a globalizării. 
 

Obiective specifice 

 înţelegerea specificului curentelor şi stilurilor artistice; 

  definirea conceptelor de bază: artă, istoria artei, curent artistic, stil artistic, 

filosofia şi teoria artei,  

 cunoaşterea principalelor metode de cercetare în domeniul istoriei și teoriei artei; 

 explicarea legăturii dintre apariţia şi manifestarea unui curent sau stil artistic şi 

condiţiile istorice, sociale, culturale,  

 dezvoltarea capacităţii de a identifica şi interpreta o operă de artă; 

dezvoltarea simţului critic în aprecierea realizărilor artistice veritabile; 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Obs. 

1.Istoria noțiunii de artă: 

- concepțiile vechi despre artă;  

- prefacerile din epoca modernă; 

- opera de artă;  

- creația artistică. 

 

2 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea  

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

2.Arta antică: 

- Arta egipteană (arhitectura, sculptura, pictura); 

- Arta indiană (arhitectura, sculptura, pictura); 

- Arta chineză (pictura, arhitactura, sculptura, artele minore); 

- Arta greacă: arta cretană, arta miceniană, arta greacă clasică; arta elenistică; 

- Arta romană (arhitectura, sculptura, pictura). 

 

6 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

3. Arta medievală: 

- Arta bizantină: arhitectura religioasă, mozaicul, icoana;  

-Arta romanică: Cetăţile, abaţiile, sculptura, pictura; 

-Arta gotică. Catedralele, sculptura, vitraliile, manuscrisele; 

- Arta maură în Spania. 

 

6 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

4. Arta Renașterii: 

- Renașterea italiană; pictura, sculptura, arhitectura; 

- Pictura în Țările de Jos. 

 

 

4 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

5. Manierism, baroc, rococo : caracterizare generală, arhitectură , pictură, 

sculptură. 

 

2 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

 

6. Arta secolului al XIX-lea: 

-clasicismul  

- romantismul;  

- realismul; 

- impresionismul; 

- postimpresionismul. 

 

4 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

7.  Avangarda artistică din secolul XX:  

- fovismul; 

- expresionismul; 

- futurismul; 

- cubismul; 

- abstracţionismul; 

- suprarealismul. 

 

4 

prelegerea, 

conversaţia 

euristică; 

dezbaterea 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 
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Bibliografie 
   

1000 de sculpturi ale unor artişti de geniu, Editura Aquila, 2007 

1000 de tablouri ale unor pictori de geniu, Editura Aquila, 2008 

Arnold, D. (2020), Istoria artei. O scurtă introducere, București, Ed. Litera. 

Arta. De la apogeul Renaşterii până în sec XVIII, București, Ed. Litera Internaţional, 2010  

Arta. Din preistorie la Renaşterea timpurie, București, Ed. Litera Internaţional, 2010  

Arta. Din secolul XIX până în prezent, București, Ed. Litera Internaţional, 2010  

Bernard, E. (2000), Arta modernă, Bucureşti, Ed. Meridiane.  

Botez Crainic ,A. (2010), Renaştere. Manierism. Baroc, București, Ed. Didactică şi Pedagogică. 

Farthing, S. edit. (2020), Istoria artei. De la pictura rupestră la arta urbană, București, Ed. RAO 

Fride-Carassat, P. (2008), Mişcări artistice în pictură, Ed. București, RAO. 

Ginouves, R. (1992), Arta greacă, București, Ed. Meridiane. 

Gombrich, E. H. (2021), Istoria artei, București, Ed. ART. 

Gosperini, L., Marabelli, S. (2018), Capodopere ale artei din antichitate până în prezent, București, Ed. Litera 

Graham Dickson (2020), Arta. O istorie ilustrata. Ghid ilustrat complet, București, Ed. Litera 

Little, S. (2005), isme – să înţelegem arta, București, Ed. RAO. 

Oprescu, G. (1993), Manual de istoria artei, București, Ed. Univers. 

Popa, Mihai (2014), Știință și reprezentare în arta Renasterii, București, Editura: Academia Română 

Prut, C. (2016), Dicționar de artă modernă si contemporană, Iași, Ed. Polirom. 

Pryce, W. (2009), Arhitectura lumii. Capodoperele, București, Ed. Vellant. 

Toman, R. 92008), Arta Renasterii Italiene. Arhitectura. Sculptura. Pictura. Desen, Ed. Noi Media Print 

Umberto, E. (2007), Istoria urâtului, București, Ed. RAO 

Umberto, E. (2012), Istoria frumuseţii, București, Ed. RAO 

 

 

Bibliografie minimală 

Arnold, D. (2020), Istoria artei. O scurtă introducere, București, Ed. Litera. 

Farthing, S. edit. (2020), Istoria artei. De la pictura rupestră la arta urbană, București, Ed. RAO 

Gombrich, E. H. (2021), Istoria artei, București, Ed. ART. 

Gosperini, L., Marabelli, S. (2018), Capodopere ale artei din antichitate până în prezent, București, Ed. Litera 

Toman, R. (2008), Arta Renasterii Italiene. Arhitectura. Sculptura. Pictura. Desen, Ed. Noi Media Print 

Umberto, E. (2012), Istoria frumuseţii, București, Ed. RAO 

 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de 

predare 
Obs. 

Arta mesopoamiană 

Arta civilizațiilor precolumbiene 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Arta japoneză tradițională 

Arta arabă 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Templele din Angkor (Cambodgia) 

Icoanele lui Andrei Rubliov 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Mănăstirile din Bucovina 

Cultura Cucuteni 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Mari pictori ruși 

Arhitectura bisericilor rusești 

 

4 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

 

Mari pictori români: Ion Andreescu, Theodor Aman, Stefan 

Luchian 

4 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Dadaismul 

Futurismul 

Frida Khalo și Diego Rivera 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 
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Pop art 

Art nouveau 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Arta digitală (fractală) 

Hiperrealismul 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Mari pictori români: Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, 

Ion Țuculescu 

Mari arhitecți români 

4 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

Stilul brâncovenesc 

Mari sculptori români 

2 Prezentare ppt. 

Conversaţie şi 

dezbatere. 

 

resurse: laptop  

videoproiector, 

ppt. 

 

Bibliografie 

Arnold, D. (2020), Istoria artei. O scurtă introducere, București, Ed. Litera. 

Bernard, E. (2000), Arta modernă, Bucureşti, Ed. Meridiane.  

Botez Crainic ,A. (2010), Renaştere. Manierism. Baroc, București, Ed. Didactică şi Pedagogică. 

Farthing, S. edit. (2020), Istoria artei. De la pictura rupestră la arta urbană, București, Ed. RAO. 

Fride-Carassat, P. (2008), Mişcări artistice în pictură, Ed. București, RAO. 

Gosperini, L., Marabelli, S. (2018), Capodopere ale artei din antichitate până în prezent, București, Ed. Litera.  

Graham Dickson (2020), Arta. O istorie ilustrata. Ghid ilustrat complet, București, Ed. Litera. 

Little, S. (2005), isme – să înţelegem arta, București, Ed. RAO. 

Prut, C. (2016), Dicționar de artă modernă si contemporană, Iași, Ed. Polirom. 

Pryce, W. (2009), Arhitectura lumii. Capodoperele, București, Ed. Vellant. 

Toman, R. 92008), Arta Renasterii Italiene. Arhitectura. Sculptura. Pictura. Desen, Ed. Noi Media Print. 

Umberto, E. (2007), Istoria urâtului, București, Ed. RAO. 

Umberto, E. (2012), Istoria frumuseţii, București, Ed. RAO. 

 

Bibliografie minimală 

Arnold, D. (2020), Istoria artei. O scurtă introducere, București, Ed. Litera. 

Bernard, E. (2000), Arta modernă, Bucureşti, Ed. Meridiane.  

Farthing, S. edit. (2020), Istoria artei. De la pictura rupestră la arta urbană, București, Ed. RAO. 

Fride-Carassat, P. (2008), Mişcări artistice în pictură, Ed. București, RAO. 

Gosperini, L., Marabelli, S. (2018), Capodopere ale artei din antichitate până în prezent, București, Ed. Litera. 

Umberto, E. (2012), Istoria frumuseţii, București, Ed. RAO. 

 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei, prin temele abordate, este adaptat specificului domeniului şi contribuie la formarea culturii 

generale. Cunoștințele legate de manifestările artistice ale altor culturi și civilizații, de comunicare interculturală, 

sunt importante pentru integrarea pe o piață a muncii specifică. 

 Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior din 

tara și din străinătate. 

 

2. Evaluare* 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

Nota acordată pentru participarea activă în 

timpul cursurilor 

evaluare continuă (metode orale) 
10 

Nota acordată la examinarea finală evaluare sumativă (probă finală scrisă) 40 

Seminar  

Notă acordată pentru participarea activă la 

dezbateri, pentru elaborarea şi susţinerea 

publică a unei lucrări de seminar, pe o temă 

specifică domeniului. 

evaluare continuă (metode orale şi probe 

practice) 
50 

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

-cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale specifice domeniului;  

-realizarea unui portofoliu de seminar 
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Standarde minime pentru nota 10: 

-utilizarea corectă a terminologiei specifice domeniului; 

-acumularea de cunoștințe cu privire la dezvoltarea artelor plastice în anumite zone geografice și perioade istorice; 

-corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; 

-realizarea unui portofoliu de seminar. 

-aprecierea prestaţiei globale a studentului la cursuri și seminarii (gradul de implicare, pertinenţa răspunsurilor, 

prezenţa). 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2021 

  
                                    

Data avizării în departament Semnătură director departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 
 


