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FACULTATEA DE ARTE PLASTICE 

 

Departamentul Pictură  

Programul de studiu/specializarea Arte plastice (Pictură) 

 
Poziţia 4, profesor, disciplinele: Explorări creative în pictură. 

Poziţia 11, lector, disciplinele: Cromatologie, Studiul culorii şi bazele picturii, Bazele desenului pentru pictură. 

Poziţia 12, lector, disciplinele: Investigaţii alternative în pictură, Practică, Tehnici ale artelor plastice. 

 

 

Departamentul Sculptură  

Programul de studiu/specializarea Arte plastice (sculptură) 

 
Poziţia 6, asistent, disciplinele: Investigaţii alternative în compoziţie; Compoziţie pentru sculptură - lemn, piatră, 

metal;Tehnici de transpunere-ipsos; Tehnicile sculpturii - lemn, piatră, metal; Tehnici neconvenţionale în sculptură; 

Explorări creative-sculptura ambientală; Practică. 

 

 

Departamentul Grafică  

Programul de studiu/specializarea Arte plastice (Grafică) 
 

Poziţia 2, profesor, disciplinele:  Definitivarea lucrării de diplomă grafica de sevalet, Seminar critic pentru 

diplomă, Definitivarea lucrării de diplomă în grafica publicitară, Explorări creative în grafica de şevalet, Compozitie 

graphic design. 

 

 

Departamentul Foto-video  

Programul de studiu/specializarea Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) 

 

Poziţia 2, profesor, disciplinele:  Video, Explorări creative în video şi animaţie, Istoria fotografiei, Seminar critic 

pentru diplomă, Istoria fotografiei. 

 

 

Departamentul Conservare şi Restaurare  

Programul de studiu/specializarea Conservare şi Restaurare 
 

Poziţia 5, lector, disciplinele:  Studiul culorii pentru conservare-restaurare; Culoare şi cromatologie pentru 

conservare-restaurare; Bazele desenului pentru conservare-restaurare; Reprezentări bidimensionale pentru 

conservare-restaurare. 

 

Poziţia 6, lector, disciplinele: Materiale, procese şi tehnici aplicative conservare-restaurare; Teoria conservării-

restaurării; Tehnologii şi tehnici de transpunere; Paleotehnica picturii pe lemn; Paleotehnica picturii murale.  

 

Poziţia 8, asistent, disciplinele: Metodologia conservării-restaurării  picturii pe lemn; Seminar critic pentru 

restaurare; Teoria conservării-restaurării; Metodologia conservării-restaurării picturii murale; Practica; 

Etiopatogenia operei de artă; Conservare-restaurare dezvoltare de concept; Documentaţia restaurării. 

 

 

 

 

 

 



FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ŞI DESIGN 

 

Departamentul Modă-design vestimentar 

Programul de studiu/specializarea Modă-design vestimentar 

 
Poziţia 2, profesor, disciplinele: Analiza limbajului artistic şi bazele compoziţiei; Compoziţie dezvoltare de 

concept pentru design textil; Istoria costumului; 

Tehnologie textilă generală; Tehnologie pentru design vestimentar; Tehnici aplicative pentru design vestimentar. 

 

Poziţia 10, conferenţiar, programul de studii universitare de master, disciplinele: Metodologia elaborării 

diplomei; Proiect alternativ în design vestimentar; Tehnici experimentale de specialitate; Explorări avansate în 

design vestimentar. 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC 

 
Poziţia 3, conferenţiar, disciplinele: Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii; Practică 

pedagogică. 
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