
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 
 

1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 
1.3 Departamentul FILOSOFIE 
1.4 Domeniul de studii FILOSOFIE 
1.5 Ciclul de studii MASTERAT 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

FILOSOFIE, CULTURA, COMUNICARE / 
MASTER IN FILOSOFIE 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei STATUTUL ARTISTULUI ÎN CULTURA POST-MODERNĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Dan Eugen Rațiu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Dan Eugen Rațiu 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 28 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 70 conv. 
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz. /154 conv. 
3.9 Numărul de credite 8 
 

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 

 Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu este 
condiţionată de număr minim de prezenţe. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Activitatea la seminar este obligatorie. Seminarele pierdute se pot recupera. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1.1 Aprofundarea domeniului de cunoașterea a teoriilor și orientărilor metodologice actuale din 

filosofia culturii și artei, legate de fenomenele și practicile culturale 
 C1.2 Explicarea și interpretarea specificului practicilor culturale și a  statutului social și profesional 

al artistului în lumea contemporană; precizarea rolului și impactului instituțiilor și politicilor 
culturale în funcționarea lumii artei 

 C1.4 Formularea unor judecăți de valoare privind creaţiile cultural-artistice, prin aplicarea 
cunoştinţelor filosofice aprofundate (recenzie critică, cronică culturală, etc.) 

 C1.5 Identificarea şi descrierea principiilor şi metodelor cercetării în filosofie şi în ştiinţele socio-
umaniste 

 C4.1 Utilizarea terminologiei și metodelor specifice ale esteticii și eticii aplicate în abordarea unor 
probleme umane, culturale şi de comunicare 

 C6.1 Definirea şi alegerea metodelor şi tehnicilor adecvate de soluţionare a unor probleme 
interumane şi interculturale cu un nivel ridicat de complexitate 
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 CT.1. Abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii-
problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente 

 CT. 2. Gestionarea de activități sau proiecte profesionale complexe, prin asumarea responsabilității 
în luarea deciziilor într-o echipă multidisciplinară 

 CT.3. Autogestionarea activităților de dezvoltare profesională proprie și exersarea autonomiei 
personale în condiții de studiu și de muncă imprevizibile 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cursul abordeaza problema statutului cultural, social si profesional al 
artistului – din perspectiva interdisciplinara a Filosofiei artei si Sociologiei 
artei/profesiilor artistice –, urmarind sa clarifice specificul acestuia in lumea 
si cultura contemporana, in raport cu epoca moderna. Vom analiza, pe de o 
parte, legitimitatea utilizarii categoriilor etico-juridice - responsabilitate, 
imunitate - in lumea artei, in conditiile schimbarii regimului artei 
contemporane. Sunt vizate in principal problemele responsabilitatii si ale 
angajamentului artistilor, abordate atit in dimensiunea lor actuala cit si in cea 
istorica. Pe de alta parte, vom aborda tema transformarii figurilor artistului in 
lumea contemporana, in raport cu epoca moderna: conditia artistului in regim 
de singularitate si statutul institutional, economic, juridic, semantic al 
activitatilor artistice, precum si figurile inovatiei artistice in lumea 
contemporana. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

- utilizarea in mod adecvat a unor concepte si demersuri majore din sfera 
Filosofiei artei si Sociologiei artei; 

- perceperea dimensiunii sociale a producției artistice, a pluralitatii 
interpretărilor si a necesitatii abordarii inter-disciplinare a practicilor 
culturale; 

- intelegerea, compararea variatelor perspective teoretice despre arta si artiști; 
descrierea particularitatilor artei și profesiei artistice contemporane in raport 
cu cele moderne; 

- formarea unei raportari constiente la arta contemporana; o valorizare 
pozitiva a pluralismului artistic si a rolului artistilor in democratie; 

- capacitatea de a aplica creativ metodele de cercetare ale stiintelor umaniste, 
in particular ale Filosofiei artei, in rezolvarea problemelor si comunicarea 
rezultatelor in mod argumentat (eseu academic); 



8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1-2. INTRODUCERE: ARTISTUL MODERN. Artistul ca figură-
cheie a subiectivității moderne: subiectul creativ și arta ca model al 
formării/inventării sinelui (Baudelaire, Foucault). 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

3-4. ARTISTUL ȘI REGIMUL ARTEI IN 
CONTEMPORANEITATE. De la modern la contemporan: depasirea 
limitelor artei. Arta contemporana: „ordinea realitatii” vs „ordinea 
simbolica”. Actiune versus opera: transgresiunea frontierelor artei, 
moralitatii si legii. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

5-6. UTILIZAREA CATEGORIILOR ETICO-JURIDICE IN 
LUMEA ARTEI: RESPONSABILITATEA ARTISTULUI. 
Responsabilitatea: sens juridic-moral si substantial; „a fi responsabil 
de” si „a fi responsabil pentru” (Hans Jonas). Lumea artei: domeniu 
inchis sau deschis controlului public? Autonomie/ suveranitate 
estetica si „autonomie penala” a artistului. Estetic si juridic, arta/artist 
si opinie publica: Culture Wars (SUA). 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

7. REGISTRE DE EVALUARE A ARTEI CONTEMPORANE. 
Evaluarea artei in regimul „democrației radicale”: pluralismul 
democratic al judecății. De la registrul estetic la cel practic – etic, 
juridic, utilitar, politic, economic, civic.  

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

8. ARTISTUL ANGAJAT. Responsabilitatea-„datorie” sau „misiune” 
si avatarurile ei istorice. Tema utilitatii social-politice a artei. 
Angajament si responsabilitate politica a artistilor.  

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

9-10-11. FIGURI  ALE ARTISTULUI IN LUMEA 
CONTEMPORANA. Artistul in „regimul singularitatii” (Nathalie 
Heinich). Portretul artistului ca „muncitor” – sociologia muncii 
creative (Pierre-Michel Menger). 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

12-13. ARTISTUL CRITIC/CREATIV. Critica artistică și 
creativitatea: cum contribuie artiștii la schimbarea socială? Un model 
al schimbării normative (Luc Boltanski &Eve Chiapello). Critică, 
creativitate și stiluri de viață creative. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 

 

14. De la artiști la „creativi”? Orașul creativ și artiștii. -curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia 
-discuţii pe baza unor exemple 
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8.2 Seminar / laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

1-2. Organizarea activitatii. Prezentare multimedia: Artistul 
modern: ”viața artistă” ca operă de artă. 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

3-4. Prezentare multimedia: Transgresiuni in arta contemporana. 
Dezbatere: Arta contemporana: categorie cronologica sau 
tipologica?  

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

5. Dezbatere: Conceptul de „contemporaneitate” in artă.   

6. Analiza de text: Libertate de expresie, libertate artistică vs. 
cenzură. Dezbatere: Artiștii: o „excepție estetică” în fața legii/ 
moralei? 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

7. Studii de caz: Controverse în arta contemporană (Culture Wars): 
cazurile Serrano și Mapplethorpe (SUA). 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

8. Analiza de text si dezbatere: Registre de valori si judecare: cum 
evaluam arta contemporană? Criterii estetice vs. practice în arta 
contemporană. Studii de caz: Respingeri ale artei contemporane. 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

9-10. Analiza de text si dezbatere: Arta si politica: o relatie 
controversata. 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

11-12. Analiza de text si dezbatere: Artistul in lumea moderna: 
conflictul intre piata si auto-expresie. Artistul in regimul 
singularitatii. 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 

 

13-14. Analiza de text si dezbatere: Critica artistică și creativitatea. 
Artistii in regimul democratic: elita marginala sau figuri exemplare 
ale muncitorului viitorului? 

-seminar interactiv  pe bază de 
discuții / prezentări multimedia 
-comentariu text, dezbatere 
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Cologne: DuMont BuchVerlag: „Freedom and the Social Function of the Artist”, pp.58-80, „The Cult of the 
Artist”, pp.81-121, „Strategies and Careers”, pp.122-162, “Rebellions and the Power of Art”, pp.163-199, “Art 
for Exhibitions”, pp.200-240. 

-HEINICH, Nathalie. 2005. L’Elite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard: I. 
« Singularité: la vocation de l’excentricité », pp.27-127 ; III. « Excellence: une nouvelle élite », ch. XII-XIV, 
pp.238-275; IV. «L’Art en régime de singularité », ch. XV, pp.279-301, ch. XVII-XVII, pp. 317-351. 

 
13-14. 
-BOLTANSKI Luc, Eve CHIAPELLO. 2009. The New Spirit of Capitalism, Verso, ch. 7 „The Test of Artistic 

Critique”, pp.419-482. 
-MENGER Pierre-Michel, 1989, „Rationalité et incertitude de la vie d’artiste”, in: L’Année Sociologique, nr.39, 

pp.111-151. 
-MENGER, P-M. 2002. Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme. Paris: Seuil: « Les arts et 

l’économie capitaliste », pp.11-34, « Les arts: laboratoire de flexibilité », pp.61-87. 
-RAȚIU, Dan-Eugen. 2017. „Orașul creativ și artiștii: natura și sursele creativității urbane”, în Noii industriași, creativii 

02, ed. Oana Năsui, Editura PostModernism Museum, București, 2017, pp. 132-151. 
-RAȚIU, Dan-Eugen. 2018. „Artistic Critique on Capitalism as a Practical and Theoretical Problem”, in: Art and the 
Challenge of Markets. Vol. 2 Eds. V.D. Alexander, S. Hägg, S. Häyrynen and E. Sevänen, New York: Palgrave 
Macmillan, pp. 173-211. 
 
*Bibliografia propusă pentru seminar e disponibilă într-un Reader (2 vol.) la Biblioteca de Filosofie și parțial  

(titlurile subliniate) în format pdf pe platforma MsTeams a cursului 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
  Conținutul cursului este compatibil cu conținutul cursurilor predate la nivel „graduate” în universități 

de prestigiu din Europa și SUA, precum și cu cerințele comunității profesionale  
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs - însuşirea cunoştinţelor predate 

la curs; 
- capacitatea de a opera în mod 
corect şi adecvat cu acestea 

Evaluarea se va face atât 
pe parcursul semestrului 
cât şi în timpul examinării 
finale 

 

- asumarea unei cercetări 
documentare proprii în domeniu; 
- însuşirea şi aplicarea metodelor 
de cercetare şi de redactare 
specifice filosofiei (analiză de 
text, referat, eseu academic) 

Eseu academic la sfârşitul 
semestrului (sesiune) 

66% din nota finală 

10.5 Seminar/laborator - însuşirea cunoştinţelor discutate 
la seminar; 
- capacitatea de a opera în mod 
corect şi adecvat cu acestea 

Evaluarea se va face atât 
pe parcursul semestrului - 
verificare orală - cât şi în 
timpul examinării finale 

 

- activitate seminar: participare la 
dezbateri, prezentare referat; 
- însuşirea şi aplicarea metodelor 
de cercetare şi de redactare 
specifice filosofiei (analiză de 
text, referat, eseu academic) 

 33% din nota finală 



10.6 Standard minim de performanţă 
 

 Elaborarea unui eseu academic / studiu de caz, de complexitate ridicată, utilizând metode ale filosofiei şi 
ştiinţelor socio-umaniste 

 Planificarea şi realizarea unor prezentări individuale orale şi scrise la seminarii (dezbatere, analiză-comentariu 
de text, eseu academic) 

 Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 20% copiată dintr-o altă 
sursă, iar utilizarea plagiatului va determina anularea evaluării. Orice contestaţie a notei obţinute la examen va 
trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va 
face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  Prof.dr. Dan Eugen Rațiu   Prof.dr. Dan Eugen Rațiu 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................     ........................................... 

 


