
FISA DISCIPLINEI 
CV1201 Proiectări în domeniile comunicării vizuale şi utilizarea multimediei 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium, Oradea 

1.2 Facultatea Litere si arte 

1.3 Departamentul Arte 

1.4 Domeniul de studii Arte plastice, decorative si design 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Comunicare vizuală 

 

2. Date despre disciplina 

 

2.1 Denumirea disciplinei Proiectări în domeniile comunicării vizuale şi 

utilizarea multimediei 

2.2 Titularul activităţii de curs Antik Alexandru, Dr., prof.univ 

 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 
Antik Alexandru, Dr., prof.univ 

 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei DA 

 

 

3. Timpul total estimat 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 106 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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  



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 
C1. Identificarea, definirea si analiza limbajului artistic, specific artelor 

plastice, în particular al graficii publicitare. 

C2. Utilizarea programelor și  tehnologiilor multimedia specifice pentru 

transpunerea în material a proiectelor de comunicare vizuală  în domeniul 

graficii publicitare. 

C3. Descrierea și realizarea proiectelor de comunicare vizuală în domeniul 

graficii publicitare. 

C4. Gestionarea informațiilor interdisciplinare, abilitatea de a alcătui bănci de 

date pentru temele practice, prelucrarea datelor conform temelor practice și 

formarea abilităților de comunicare în proiecte infografice . 

C5. Elaborarea si experimentarea unor proiecte personale creative. 

Competenţe 

transversale 
CT1 Aplicarea unor strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila, de 

punctualitate si răspundere personala fața de rezultat, pe baza principiilor, 

normelor si valorilor de etica profesionala. 

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipa specializată si 

aplicarea de tehnici de relaționare si munca eficienta în cadrul echipei. 

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continuă și valorificarea 

eficienta a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoaşterea şi abordarea creativă a mediilor comunicării vizuale 

(mijloacele limbajului imaginii statice și în mișcare), reprezentării 

virtuale (previz animații), formate digitale mixed media, sau 

utilizarea  noilor genuri şi formate digitale în domeniile 

massmediei și artei media. Utilizarea noilor tehnologii ale 

internetului este necesar  acestui ciclu educaţional.   

7.2 Obiectivele specifice Lărgirea sferei de specializare a graphic design-ului cu o 

specializare auxiliară în domeniul comunicării vizuale şi utilizării 

multimediei, este necesară în activitatea de proiectare şi cercetare  

artistică. Prin acest program  de  MA studenţii vor dobândi 

cunoştinţe și experiențe despre infografică statică și animații 

infografice, reciclarea creativă în domeniul comunicării vizuale și 

formatelor reclamelor, sau abilități necesare în  domeniul realităţii 

virtuale. 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 

 8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



1. 1. Banda desenată - extinderile genului în 

domeniul reclamelor și artelor vizuale. 

1.1. Scurt istoric a benzii desenate 

1.1.1. Istoria benzii desenate din America şi 

Europa. 

1.1.2. Extinderile genului benzii desenate spre 

pictură, grafică, instalaţie, film şi animaţie, etc 

1.1.3.   Comixul underground. 

1.2. Banda desenată, ca format multimedia 

1.3. Utilizarea genului benzii desenate în 

domeniul graficii și animației publicitare. 

 

Expuneri şi 

prezentări, proiecţii 

filme documentare, 

conversaţii 

explicative 

3 

2.  2. Art Work in progress . Dimensiunea 

operelor neterminate 

2.1.  Art Work in Progress, 

2.2.  schițele artiștilor, schițe digitale ,  

2.3. opere de artă tip palimpszeszt. 

2.4. Exemplificarea categoriilor /  Analiza 

operelor  artistice  

 

Expuneri şi 

prezentări, proiecţii 

filme documentare, 

conversaţii 

explicative. 

3 

3. 3. Infografică – caracteristici ale genului, 

tipuri și domenii  de aplicare 

3.1. Formele de prezentare a infograficii: 

infografica statică (pliante, hărți, planșe, etc.) și  

infografica animată (promofilme, animații de 

diferite campanii publicitare, etc) 

3.2. Alcătuirea băncii de date (texte, imagini, 

semne vizuale, și informații 

3.3.     Aplicaţii, formate, suprafețe digitale 

portative infografice. Alcătuirea structurii 

sistemelor infografice  

 

Expuneri şi 

prezentări, proiecţii 

filme documentare, 

conversaţii 

explicative 

3 

4.  4. Realitatea virtuală, corpul virtual, mişcarea 

virtuală în art-media 

4.1. Simulatoare virtuale  

4.2. Suprafeţe intractive multimedia 

4.3. Instalații interactive  

4.4. Corpul, spațiul, și mișcarea virtuală, noi  

dimensiuni și funcţii a realității virtuale.  

4.5. Exemplificarea reprezentărilor ale realității 

virtuale. 

Expuneri şi 

prezentări, proiecţii 

filme documentare, 

conversaţii 

explicative 

3 

5. Alegerea temei practice semestriale luînd în 

considerare opțiunea  și domeniul de cercetare a 

studenților MA.  

Discuții privind 

adaptarea tematiciilor 

abordate de cursuri și 

seminarii cu tematica 

cercetărilor 

individuale ale 

studenților.  

2 

 

 8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 



1. Seminarizarea tematicilor expuse: 

1. Vizionarea şi seminarizarea materialului 

documentar: Istoria benzilor desenate / comixului 

(DVD 1.2.3) 

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

 

 

1  

2. 2. Vizionarea şi seminarizarea materialelor on 

line: lucrările  artiştilor Robert Croumb, Roy 

Lichtenstein, şi alte aplicaţii ale elementelor benzii 

desenate. 

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

 

 

1  

3. 3. Extinderile genului benzii desenate spre 

pictură, grafică, instalaţie, film şi animaţie, etc. 

(DVD 1.2.3) 

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

1  

4. 4. Vizionarea filmelor cu artiștii cu opera tip 

work in progres 

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

1  

5. 5. Vizionarea unor proiecte infografice statice 

și animate. Analiza materialelor vizionate. 

 1  

6. 6. Programe multimedia utilizate în 

reprezentările infografice.  

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

1  

7. 7. Vizionarea şi seminarizarea materialelor on 

line cu tema Realitatea virtuală, corpul virtual, 

mişcarea virtuală în arta-media:  

 Artişti  de artă media în colectia C3 – 

Centru de Cultură şi Comunicare, Bp  

 Expoziţia  Média Modell – Intermedia, Bp, 

2000 / Workshop-ul  Bauhaus lab I Budapest film 

workshop Intermedia MKE , Bp. 2009 / Expoziţia 

Pillanatgépek / Blickmaschinen, Museum für 

Gegenwartskunst Siegen 2008-2009  & K unsthalle 

B udapest, 2009 / Expoziţia art media AURA, etc... 

 lucrările  artiştilor: Maurice Benayoun, 

Tamás Waliczky, Myron Krueger, Klaus 

Obermaier, Jeffrey Shaw, Alexandru Patatici, etc. 

 

Consultaţii, teste, 

teme aplicative. 

 

 

2  

8. Proba  practică: 

8. Consultatii privind proba practică 

semestrială, în ce priveşte propunerile individuale 

ale studenţilor, alegerea tematicii probei practice, 

scopul şi obiectivele proiectului, modalitatea de 

execuţie….)  

9. Realizarea proiectului . 

10. Consultarea proiectelor. 

Îndrumarea temelor 

practice inter-

semestriale şi 

proiectul de sfârşit de 

semestru. 

6  

 



Bibliografie obligatorie 

1. Istoria benzilor desenate / comixului (DVD 1.2.3) 

2. lucrările  artiştilor Robert Croumb, Roy Lichtenstein,  comixurile Iepurele mizantrop  

(on line) 

3. Infografika: http://infografika.ofi.hu/images/Infografika-oktataskutatas-indito.pdf ; 

http://infografika.ofi.hu/Tud%C3%A1st%C3%A1r/A-diagramok-

t%C3%B6rt%C3%A9nete?limit=1&start=1  ; http://www.wired.com/2014/04/tree-

diagrams-the-most-important-data-viz-tool-in-history/ ; 

4. Antik: Egy családi diszkusszió makett installációja, in Inventar Antik (Leltár Antik) 

1975-2015, Vellant Kiadó, Bukarest, 2016. Kép és szövegnyagok: 12-13, 16-17, 

132-133 o. (Forrás: Könyv + digitális pdf formátum) 

5. Galeta kertje  

http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/ertekezes_nagyrobert.compressed.pdf 

Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása az 1990-es évek 

közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével - Nagy Róbert DLA 

értekezése, 2015 

6. Ileana Pintilie: Ștefan Bertalan Drumuri la răscruce, Fundația Triade, 

Timișoara,2010.  ISBN 978  606 8040 15 8. (Forrás: Könyv + kurzus) 

7. Animated Infographics http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-

infographics/  

8. Az infografika fogalma, kortárs trendjei és alkalmazása az oktatásban 

http://infografika.ofi.hu/images/Infografika-oktataskutatas-indito.pdf 

9. Animated Infographics http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-

infographics/  

10.  Post-production animation 

http://www.youtube.com/user/theRSAorg#p/u/4/zDZFcDGpL4U  

11.  Stop-motion animation  http://understandinggraphics.com/graphic-

analysis/animated-infographics/  

12. The best animated infographics of the world 

https://www.youtube.com/watch?v=3k43SoTUJfo  

13. What is a Motion Graphic? 

14. https://www.youtube.com/watch?v=GrZnFxm5Pek 

15. Infographics portfolio 2017 https://www.youtube.com/watch?v=MVod_xdnVz 

16. Digital Life: Today & Tomorrow https://www.youtube.com/watch?v=iG8KaWxr2gs  

17. History of the Internet https://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4  

18. Korruption in Rumänien - logo! erklärt – ZDFtivi 

https://www.youtube.com/watch?v=i_u99WB2wQU  

19. Lev Manovich: Estetica postmedia 2004, / sursă de internet: 

www.exindex.hu/index.php?l=hu&t=nemtema&tf=krizisben_a_medium.html; 

20. Virtual Reality Interactive Installation, Maurice Benayoun «World Skin»  (1997). 

21. Jeffrey Shaw: Legible City, Interactiv  Environment 1988-91  

www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU    

22.  touch me http://www.youtube.com/watch?v=pxg2peCVZgk&feature=related  

23. Super Objects installation at Sao Paulo Fashion Week 

http://www.youtube.com/watch?v=XyEAgCAcyyY&feature=related 

24.  Masaki FUJIHATA: beyond pages  

25. http://www.youtube.com/watch?v=6Ek2DW7aV68&feature=related  

26.  WORLD SKIN - a photo safari in the land of war - Maurice Benayoun  

http://www.youtube.com/watch?v=bWfnXTMzWoQ  

27.  Maurice Benayoun - World Skin, Cave Installation, 1997  

http://infografika.ofi.hu/images/Infografika-oktataskutatas-indito.pdf
http://infografika.ofi.hu/Tud%C3%A1st%C3%A1r/A-diagramok-t%C3%B6rt%C3%A9nete?limit=1&start=1
http://infografika.ofi.hu/Tud%C3%A1st%C3%A1r/A-diagramok-t%C3%B6rt%C3%A9nete?limit=1&start=1
http://www.wired.com/2014/04/tree-diagrams-the-most-important-data-viz-tool-in-history/
http://www.wired.com/2014/04/tree-diagrams-the-most-important-data-viz-tool-in-history/
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/ertekezes_nagyrobert.compressed.pdf
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
http://infografika.ofi.hu/images/Infografika-oktataskutatas-indito.pdf
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
http://www.youtube.com/user/theRSAorg
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
http://understandinggraphics.com/graphic-analysis/animated-infographics/
https://www.youtube.com/watch?v=3k43SoTUJfo
https://www.youtube.com/watch?v=GrZnFxm5Pek
https://www.youtube.com/watch?v=MVod_xdnVzs
https://www.youtube.com/watch?v=iG8KaWxr2gs
https://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4
https://www.youtube.com/watch?v=i_u99WB2wQU
http://www.exindex.hu/index.php?l=hu&t=nemtema&tf=krizisben_a_medium.html
http://www.youtube.com/watch?v=61l7Y4MS4aU
http://www.youtube.com/watch?v=pxg2peCVZgk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XyEAgCAcyyY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6Ek2DW7aV68&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bWfnXTMzWoQ


http://www.youtube.com/watch?v=I6NRSD7fBTw  

28. Catalog Expoziţie Média Modell / Intermédia - Új képfajták - Interaktív technikák, 

Műcsarnok Bp., 2001, Editor: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ. Redactori: 

Erőss Nikolett, Szekeres Andrea http://www.mediamodell.c3.hu/ 

29. Catalog Expoziţie Bauhaus lab / budapest - film workshop, volum de studii, 

Redactori: Peternák Miklós, Kozma Éva http://bauhauslab.c3.hu 

30. Catalog Expoziţie şi Simpozion A pillangó hatás A felfedezés előtti pillanat 

koordinátái, 1998, CD-ROM, Editor: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ  ·  

Műcsarnok  http://www.c3.hu/scca/butterfly/index.html 

31. Catalog Expoziţie A művészeten túl, Ludwig Múzeum Bp., 1997, Editor: Kortárs 

Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ. 

Redactori: Peter Weibel, Nadja Rottner, Hegyi Dóra 

http://www.c3.hu/events/96/bart/beyond.html  

32. Artişti  de artă media în colectia C3 – Centru de Cultură şi Comunicare, Bp 

http://www.c3.hu/collection/index.php?t=1  

 

Bibliografie facultativă 

33. Ciprian Mureșan: Drawings (Rajzok) 2015-2004, katalógus, Hatje Cantz Vertag 

Kiadásában, 2016, ISBN 978-3-7757-3964-1; (Forrás: kurzus + kereső szó a google-

ban) 

34. Beuys artwork in progress (Forrás: kereső szó a google-ban) 

35. Volker Harlan, Rainer Rappman, Peter Shata: Szociális Plasztika / Anyagok Joseph 

Beuyshoz, Balassi Kiadó, Budapest, Eredeti német kiadás: 1984, ISBN 963 506562 

0. (Forrás: Könyv + megadott digitális pdf formátum) 

36. formátum) 

37. Antik Sándor: J.Beuys-ról szóló jegyzet (Forrás: megadott digitális pdf formátum) 

38. Horst Haack: Chronographie Terrestre, Work in Progress művészkönyv, 1994 

(Forrás: kurzus + kereső szó a google-ban) 

39. Catalog Expoziţie Vision, Műcsarnok Bp., 2002, Editor: C3 Kulturális és 

Kommunikációs Központ Redactori: Peternák Miklós, Erőss Nikolett, Szekeres 

Andrea 

 

 

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, 

conceptelor expuse în 

cursuri şi dobâbdirea 

dicţionarului tehnic al 

comunicării vizuale 

conform cerinţelor 

Examen: verificare test 

(intersemestrial si 

semestrial), temă practică 

- proiect individual şi 

proiect colectiv (proiect 

şi realizare)  

50 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=I6NRSD7fBTw
http://www.mediamodell.c3.hu/
http://bauhauslab.c3.hu/
http://www.c3.hu/
http://www.mucsarnok.hu/
http://www.c3.hu/scca/butterfly/index.html
http://www.ludwigmuseum.hu/
http://www.ludwigmuseum.hu/
http://www.c3.hu/events/96/bart/beyond.html
http://www.c3.hu/collection/index.php?t=1


disciplinei şi a 

specializarii . 

10.5 Seminar Conceptualizarea 

tematicii propuse, 

calitatea reprezentării şi a 

execuţiei conform 

cerinţelor disciplinei şi a 

specializarii.  

Abilitatea tehnică. 

Prezenţa participativă a 

studentului 

 

Consultaţii privind 

materialele cursurilor, 

testelor, temelor practice 

intersemetriale şi ale 

examenului semestrial. 

50 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim nota 5 la activitatea de seminar, respectiv la examenul final 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

23.09.2018 

        
          

 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de 

departament 

 
……………………………..  ………………………..  

 


