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TITULARUL  

DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Lect.univ.dr. Lavinia German Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  O1: să înţeleagă specificul domeniului vizual de comunicare în PR şi publicitate 
O2: să se familiarizeze cu principalele tehnici, practici şi concepte utilizate în procesul de realizare a unui 
produs de PR şi de publicitate;  
O3: să asimileze cunoştinţele de bază în utilizarea echipamentelor şi a programelor de lucru din domeniul 
creaţiei vizuale publicitare; 
O4: să înţeleagă importanţa şi logica fluxului de producţie de imagine vizuală în domeniul publicităţii;  

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: Deprinderea cunoştinţelor de bază a fluxului de producţie a imaginii vizuale; deprinderea 
cunoştinţelor de bază necesare pentru realizarea unui plan de producţie a unui material vizual publicitar; 
cunoaşterea principalelor funcţii şi reguli ale imaginii vizuale în publicitate; asimilarea terminologiei specifice 
domeniului vizual utilizată într-o agenţie de publicitate;  
Abilităţi: Formarea unor competenţe practice corespunzătoare în realizarea unui material de bază de tip PR 
sau publicitar (imagine statică, imagine video, imagine grafică); însuşirea principalelor metode şi tehnici de 
lucru din fluxul de producţie de imagine vizuală; capacitatea realizării unui material promoţional de 
complexitate redusă şi medie. 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT2 Dezvoltarea abilităţilor de judecată estetică a produselor vizuale specifice domeniului publicitar. 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1. Importanţa şi funcţiile comunicării vizuale în publicitate. Compoziția imaginii vizuale. Exemplificări şi 
analize 
2. Fluxul de producţie a imaginii fotografice. Aparatul de fotografiat. Reguli de fotografiere 
3. Proiect individual: Reportaj / Eseu fotografic 
4. Bazele prelucrării digitale a imaginii fotografice. Programul Adobe Photoshop 
5. Bazele machetării produselor destinate mediului online 
6. Introducere în realizarea materialelor grafice de design şi layout specifice producţiei publicitare și 
procesului de printare 
7. Proiect individual de realizare / prelucrare / printare a unui material de prezentare / promovare 
8. Fluxul de producţie a imaginii video. Reguli de operatorie. Limbajul de film, Introducere în fluxul de 
producţie video 
9. Preproducţie: scenariu, storyboard, plan de lucru 
10. Producție: Proiect individual de filmare 
11. Proiect individual de filmare și montaj video, Programul Adobe Premier 
12. Post-producţia materialului video. Colorizare, Editare sunet, Lucrul cu text 
13. Lucrări practice în programul Adobe Premier 
14. Finalizarea proiectului video, Formate de export ale materialelor video 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Bălăşescu Mădălina Manual de producţie de televiziune, Polirom, Iași, 2003  
Bejenaru, Matei Introducere în fotografie, Polirom, Iași, 2007 
Druga, Ovidiu, Elemente de gramatica a limbajului audiovizual : termeni de film si televiziune : vocabular 
profesional morfologic si sintactic, Editura Fundației PRO, 2002 



Freeman, Michael Ochiul Fotografului, Editura LITERA, 2011 
Freeman, Michael, Manual de fotografie digitală, LITERA, 2011 
Williams, Robin. Iniţiere în Design. Despre fonturi, culoare şi aşezare în pagină, Editura Corint, București, 
2003 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, dezbaterea, workshop practic, exerciţii practice. Materiale didactice: drafturile 
prelegerilor, prezentări interactive (PPT). Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, materiale audio-
vizuale, resurse online. 

 

EVALUARE 

metodele 

Evaluare treptată pe parcursul semestrului, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul 
semestrului. În cadrul lucrărilor practice, se vor utiliza observaţia sistematică şi evoluţia 
proiectelor practice. Evaluarea materiei predate în cadrul prelegerilor se va face sub 
forma unei probe scrise de 1 oră. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la lucrări; notarea contribuţiilor la activităţile de lucrări practice; 
corectarea lucrării practice. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între notele obţinute pe proiectele practice 
obligatorii, minim 1 prezentare şi nota obţinută la proba scrisă. Notarea se face cu note 
de la 1 la 10; nerealizarea activităţilor minime de seminar şi absenţa la lucrarea scrisă se 
notează cu 0. 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Asimilarea informaţiilor de bază în lucrul cu programele şi echipamentele prezentate; 
cunoaşterea fluxului de producţie de imagine statică, dinamică sau grafică; cunoaşterea 
exigenţelor minime a unui produs vizual în domeniul publicităţii; elaborarea unui plan de 
producţie. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
 
Data completării,                               Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                lect. univ.dr. Lavinia German                                     lect. univ.dr. Lavinia German 
 
                            Data avizării în departament, 
                                    25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 
 


