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Informaţii de identificare a unității de curs
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole din piele)
Specialitatea: 0723.3 Design vestimentar industrial
Administrarea unităţii de curs „Pictura”
Codul unităţii

Credite

Total

de curs

ECTS

ore

F.05.O.039

4

120

Repartizarea orelor
Prel.

Seminare

Forma de

Limba de

Lab.

L.ind.

evaluare

predare

60

60

Examen

română

Informaţii referitoare la cadrul didactic

Numele, prenumele: Arlet-Vovc Aliona
Titlul şi gradul ştiinţific: asist. univ.
Localizarea: Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,
Nr. de telefon: 079664419
E-mail: arlet.aliona@mail.ru
Localizarea sălilor: aula 5011
Orele de consultații: miercuri 11.00 – 13.00
Studii: 1988-1993 – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea
Arte plastice şi desen liniar, Specializarea Arta plastică şi desen liniar, prelucrarea artistică a
materialelor.
Integrarea cursului în programul de studii
Unitatea de curs ,,Pictura” este prevăzută în planul de învăţământ, ciclul I, studii
superioare, la specialitatea „Design vestimentar industrial”, învățământ cu frecvenţă redusă, în
semestrul 5, anul III de studii, făcând parte din pregătirea de specializare a studenţilor. Instruirea
şi educarea studenţilor la orele unității de curs „Pictura” contribuie la pregătirea creativ artistică
a acestora. Acest curs oferă informaţii din aria de cunoaştere logică a naturii şi de redare a
valenţei ei expresive cu ajutorul unui limbaj specific - limbajul semnelor plastice și este un
instrument de culturalizare, sensibilizare și formare a unui dialog dintre student și lumea artelor
vizuale, totodată contribuind și la formarea capacităților pro-active și creative. Crearea imaginii
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artistice şi redarea formei volumetrice în spaţiul plastic bidimensional este tendinţa fundamentală
a procesului de studiu al picturii. Un rol hotărâtor revenind cunoştinţelor în domeniul
perspectivei liniare şi aeriene, modelării și modulării cromatice, tehnicii şi tehnologiei,
mijloacelor plastice şi materialelor specifice picturii. Cursul „Pictura” prevede însuşirea
măiestriei picturii de șivalet în diverese tehnici. Acest curs îi învaţă pe studenți principiile de
realizare a unei picturi, să argumenteze propriile idei și hotărâri. Fiecare lucrare de laborator este
însoţită de un şir de aplicații, care ajută la dezvoltarea viziunii artistice a culorilor. Această
unitate de curs prevede însuşirea diferitor tehnici de reprezentare plastică şi aplicarea diferitor
mijloace materiale. Cursul îi învață pe studenți să poată elabora şi evolua un subiect în diferite
viziuni artistice. Astfel, studentul va fi stimulat sa încerce o abordare noua a problemelor culorii
dintr-o perspectiva superioara, concentrându-se asupra expresivitații rezultatului.
Competențe prealabile
Pentru a studia cursul „Pictura” studentul trebuie să posede cunoștințe dobândite din
cadrul cursurilor: „Desenul”, „Coloristica”, „Teoria compoziţiei” care se studiază în anul I și II
de studii. Studiind unitatea de curs „Pictura” studentul trebuie să posede competențe în
cunoaşterea limbajului de specialitate, posedarea informaţiei despre cromatologie, elementele
limbajului vizual, principiile compoziției, respectarea cerințelor față de calitatea lucrărilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul unității de curs
Competenţe profesionale:
CP3. Aplicarea procedeelor de producere a vestimentaţiei pentru elaborarea conceptului
şi proiectarea constructiv-tehnologică a colecţiilor de modele de îmbrăcăminte de o anumită
calitate prescrisă.
CP5. Aplicarea tehnologiilor informaţionale pentru procesul de proiectare-modelare a
formelor vestimentare în contextul teoriilor de bază în designul vestimentar industrial
contemporan.
Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unei atitudini
responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a
propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică
profesională.
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Finalităţile unităţii de curs
La finalizarea unității de curs, studenţii vor fi capabili:
- să definească noțiunea de pictură, elementele şi principiile picturii;
- să descrie etapele de elaborare a picturii și tehnica de lucru;
- să enumere şi să caracterizeze elementele picturii;
- să explice procedeul de echilibrare cromatică a lucrării;
-să poată realiza o pictură într-o anumită tehnică de lucru;
- să evolueze idei noi experimentând în tehnici de lucru;
- să selecteze mijloacele materiale corespunzător tehnicii de executare a picturii;
- să structureze modalităţi originale de abordare a problemelor structurii coloristice a compoziţiei
în cadrul activităţilor practice;
- să realizeze compoziţia (paginația/compunerea) în format, ţinând cont de raporturile de plan şi
volum, de suprafaţă şi dimensiune, de echilibru şi integritate, de plin și gol, lumină și umbră,
culoare;
- să construiască şi modeleze forme prin intermediul tentei şi tonului;
- să aplice cunoștințe despre perspectiva liniară şi aeriană, referindu-se la specificul spaţial al
formei și picturii;
- să distingă diferite mijloace de expresie plastică şi să le poată clasifica (linia, clar - obscur,
tentă, ton, gamă, contrast, ritm plastic, etc.);
- să studieze particularităţile mijloacelor tehnice şi procedeelor tehnologice a procesului de
studiu (calitatea suportului plastic; materialelor grafice; picturale; decorative; etc.);
- să aplice procedee și tehnici de artă în lucrări plastice, folosind mijloace materiale cât mai
variate;
- să posede terminologia specifică;
- să elaboreze şi să realizeze independent lucrări de creaţie;
- să conştientizeze importanţa cursului pentru formarea armonioasă a individului;
- să respecte viziunea și părerea colegilor;
- să creeze o simbioză dintre idee, concepţie artistică şi transpunerea lor în lucrări.
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Conţinuturi
Nr.
d/o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de laborator
Grizai - pictați natura statică formată din trei şi mai multe obiecte.
M. m. – A3, acuarelă, guaş, etc.
H. – grizai.
Pictaţi natura statică formată din obiecte de uz casnic, fructe, draperii.
M. m. – A3, acuarelă, etc.
H. – pe suport umed.
Stilizaţi şi pictaţi natura statică formată din divertse obiecte de uz casnic (lut,
sticlă, lemn), fructe, legume, draperii de diferite culori şi facturi.
M.m. – A3, guaş ş.a.
H. - decorativă.
Pictaţi portretul după modelul viu. Redaţi particularităţile caracteristice ale
modelului.
M.m. – acuarelă, etc.
H. – studiu.
Stilizați și pictaţi portretul redaţi particularităţile modelului, proporţiile,
coloristica.
M.m. – acuarelă, guaşă, pastel, etc.
H. – decorativă.
Pictaţi o figură femenină, studiaţi proporţiile, mişcarea. Reprezentaţi valorile
coloristice şi volumetrice ale modelului.
M.m. – A3, acuarelă, etc.
H. – picturală.
Stilizați și pictaţi o figură femenină, studiaţi proporţiile, mişcarea.
Reprezentaţi particularităţile caracteristice ale modelului, reprezentaţi
vestimentația și draperiile. Reprezentaţi valorile coloristice şi volumetrice.
M.m. – A3 tonat, guaşă, etc.
H. – decorativă.
Stilizați și pictaţi o figură masculină, studiaţi proporţiile, mişcarea.
Reprezentaţi particularităţile caracteristice ale modelului, reprezentaţi
vestimentația și draperiile. Reprezentaţi valorile coloristice şi volumetrice.
M.m. – A3 tonat, guaşă, etc.
H. – decorativă.
Pictaţi figura feminină. Reprezentaţi cromatica, factura şi desenul ţesăturii
hainelor.
M.m. – A3, pastel, acuarelă, guașă, etc.
H. – mixtă
Pictaţi figura masculină. Reprezentaţi cromatica, factura şi desenul ţesăturii
hainelor.
M.m. – A3, pastel, acuarelă, guașă, etc.
H. – mixtă
Pictaţi un grup de figuri umane. Stilizați și reprezentaţi cromatica, factura şi
desenul ţesăturii hainelor.
M.m. – A3, pastel, acuarelă, guașă, etc.
H. – mixtă
Total
6

Ore

4

4

6

4

6

6

6

6

6

6

6
60

Activităţi de studiu individual
Evaluarea lucrului individual se promovează individual prin pregătirea lucrărilor de
laborator și elaborarea acestora. Efectuând lucrul individual fiecare student elaborează un
portofoliu cu toate proiectările artistice a modelelor vestimentare din lista de mai jos:
Pictaţi natura statică utilizând tehnica guașei.
1. Pictaţi natura statică formată din fructe, legume și flori, utilizând fuzionarea cromatică pe
suport umed (tehnica acuarelei pe suport umed). Formatul A3.
2. Pictaţi portretul stilizat. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere. Formatul A3.
3. Pictaţi natura statică stilizată. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere. Formatul A3.
4. Pictaţi figura umană stilizată. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere. Formatul A3.
5. Pictați un grup de figuri umane stilizate prin intermediul unei tehnici și maniere de
exprimare artistică. Formatul A3.

Strategii didactice
Pe parcursul studierii unității de curs se vor utiliza strategii didactice centrate pe student:
tehnici de dezvoltare a gândirii creative, instruirea prin problematizare, utilizarea aplicațiilor
creative și diverse forme de lucru: frontal, individual etc. Pentru asigurarea realizării strategiilor
didactice menționate se vor utiliza manuale, mostre, planșe, consultații.

Evaluarea
Evaluarea curentă se efectuează prin notarea dărilor de seamă la îndeplinirea
lucrărilor de laborator şi lucrului individual.
Nota finală = 0,6× Nota reuşitei curente + 0,4 × Nota de la examen.
În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea
rezultatelor academice ale studenţilor în USARB aprobat prin Hotărîrea Senatului, procesul
verbal nr. 9 din 16.03.2011.
În conformitate cu articolul 16, alineatul 7 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr.
152 din 17 iulie 2014, în învăţământul superior, pe lângă sistemul naţional de notare, se aplică şi
scala de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B,
C, D, E, FX, F). Echivalarea cu scala naţională de notare se efectuează conform Tabelului 1.
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Tabelul 1.
Echivalentul notelor sistemului de învăţământ din Republica Moldova cu calificativele
ECTS
NOTA
Echivalent ECTS
9,01 – 10,0
A
8,01 – 9,0
B
7,01 – 8,0
C
6,01 – 7,0
D
5,0 – 6,0
E
3,01 – 4,99
FX
1,0 – 3,0
F
Nota reușitei curente constă din media aritmetică a 2 indici: lucrări de laborator și a
studiului individual.
Nota reușitei curente = 0,5 (din lucrările de laborator) + 0,5 (din portofoliu studiului
individual)
Chestionar
1. Explicaţi structura compoziţională cromaticii a unei picturi.
2. Explicaţi principiul contrastului în pictură.
3. Explicaţi principiul nuanţei în pictură.
4. Explicaţi principiul ritmului în pictură.
5. Explicaţi principiul proporţiei în pictură.
6. Explicaţi principiul accentului în pictură.
7. Explicaţi principiul dinamicii în pictură.
8. Explicaţi principiul gradaţiei în pictură.
9. Explicaţi principiul echilibrului în pictură.
10. Explicaţi principiul armoniei în pictură.
11. Explicaţi etapele de realizare a picturii în tehnica guașei.
12. Explicaţi etapele de realizare a picturii în tehnica acuarelei pe suport uscat.
13. Explicaţi etapele de realizare a picturii în tehnica acuarelei pe suport umed.
14. Explicaţi etapele de realizare a lucrării în pastel.
15. Explicaţi etapele și modalitățile de realizare a lucrării în creioane de acuarelă.
16. Explicaţi etapele de realizare a picturii în tehnica mixtă.
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17. Metodele şi modalităţile de reprezentare utilizate în pictură.
18. Specificul utilizării mijloacelor plastice în pictură.
19. Culoarea – mijloc plastic.
20. Particularităţile şi proprietăţile instrumentelor şi materialelor pentru pictură
(acuarela,guașa,suporturi plastice, peneluri de diverse dimensiuni, tipuri și calități, etc).
21. Tehnici ale picturii (tehnica guașei, tehnica acuarelei pe support uscat/pe support umed,
picture în straturi – guașă/acuarelă, picture pe hârtia șifonată, etc.).

Model de sarcini pentru evaluarea finală la unitatea de curs
1. Pictaţi natura statică utilizând tehnica guașei.
2. Pictaţi natura statică utilizând tehnica acuarelei.
3. Pictaţi natura statică utilizând fuzionarea cromatică pe suport umed (tehnica acuarelei
pe suport umed).
4. Pictaţi portretul utilizând tehnica acuarelei.
5. Pictaţi figura umană utilizând tehnica acuarelei.
6. Pictaţi figura umană utilizând tehnica guașei.
7. Pictaţi portretul stilizat. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere.
8. Pictaţi natura statică stilizată. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere.
9. Pictaţi figura umană stilizată. Tehnica de realizare a lucrării la libera alegere.
10. Pictaţi figura umană stilizată. Tehnica de realizare a lucrării mixtă.
11. Reprezentați natura statică, tehnica de realizare a lucrării în pastel.
12. Reprezentați portretul. tehnica de realizare a lucrării în pastel.
13. Reprezentați figura umană, tehnica de realizare a lucrării în pastel.
14. Pictați un grup de figuri umane stilizate prin intermediul unei tehnici și maniere de
exprimare artistică.
15. Pictați un grup de figuri umane stilizate prin intermediul unei tehnici mixte.
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