
FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE LITERE

1.3 Catedra Şcoala Doctorală « Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu »

1.4 Domeniul de studii Studii culturale

1.5 Ciclul de studii Master

1.6 Programul de studii/Calificarea Teoria și practica imaginii (TPI)

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Filmul românesc contemporan

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Cezar Gheorghe

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob.

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator -

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ

28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator -

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

Tutoriat

Examinări

Alte activităţi ..................................................

3.7 Total ore studiu individual 97

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125

3.10 Numărul de credite 5

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 O filmografie selectivă a Noului Cinema Românesc urmează să fie pusă la 
dispoziția studenților. În momentul în care se prezintă la cursuri, aceștia trebuie 
să fi parcurs deja filmografia respectivă.
Data de predare a lucrării finale este stabilită de titular de comun acord cu 
studenții.

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului



6.Competenţe specifice accumulate

Competenţe profesionale -  să  poată  recunoaște  și  descrie  precis  esteticile  dominante  în  filmul
românesc contemporan ; 
- să poată contextualiza « Noului Cinema Românesc » - să-l poată încadra
în  istoria  cinematografiei  românești,  dar  și  în  curente  culturale,
cinematografice și ideologice mai largi ; 
- să dezvolte cunoștințe de critică și teorie cinematografică.

Competenţe transversale să-și dezvolte capacitatea de reflecție asupra artelor – inclusiv acestora cu 
societatea;
să-și demonstreze preocuparea pentru activități științifice (prin elaborarea 
lucrării finale).
să-și demonstreze capacitatea de a realiza analize ale utilizării mijloacelor formale
ale mediului cinematografic

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei să avanseze în cunoașterea filmului românesc contemporan și în special a
fenomenului  cunoscut  sub  denumirile  de  “Noul  Cinema Românesc”  și
“Noul Val al Filmului Românesc”; 

7.2 Obiectivele specifice să înțeleagă specificul estetic al Noului Cinema Românesc;
să înțeleagă contextele – estetice și socio-politice – ale cristalizării Noului Cinema 
Românesc ca fenomen.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Introducere în istoria postcomunistă a cinemaului românesc : 
estetici, ideologii 

Prelegere

2.« Noul cinema românesc » în contextul cinematografului 
internațional  de autor

Prelegere

3. Punere în context - Noul cinema românesc: estetici în cinemaul
internațional de autor al anilor ’90 și 2000 

Prelegere

4. Punct de origine :« etica observațională » a regizorului Cristi 
Puiu

Prelegere

5. Dimensiunea realistă și dimensiunea modernistă a « noului 
cinema românesc »

Prelegere

6.„Calea de mijloc al lui 4,3,2“ Prelegere

7. « Polițist, adjectiv », «Când se lasă seara peste București sau 
Metabolism » și turnura autoreflexivă a « Noului Cinema 
Românesc »

Prelegere

8. Adrian Sitaru și jocul de-a subiectivitatea Prelegere

9. Experimentele lui Radu Jude I : Aferim, Inimi cicatrizate Prelegere

10. Experimentele lui Radu Jude II : Îmi este indiferent dacă vom 
intra în istorie ca barbari/ Tipografic majuscul

Prelegere

11. Ideologiile « Noului Cinema Românesc » Prelegere

12. Noul Cinema Românesc și reprezentarea marginalității : Ivana
Mladenovic, Soldații. Poveste din Ferentari.

Prelegere

13.Metoda dialectică a lui Andrei Ujică Prelegere

14. Contra normativității reprezentării : Adina Pintilie, Touch me Prelegere



not
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

9.Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii
epistemice,  asociaţiilor  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
-însușirea unei filmografii și a 
unei bibliografii minimale;

Lucrare scrisă 100%

- însușirea unui vocabular 
minimal în domeniul analizei 
estetice a filmelor 

-scrupulozitate în descrierea 
filmelor 

10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă


