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I.Preliminarii. 
 

Practica care anticipează probele de absolvire este dezvoltarea durabilă, dificil de atins fără diseminarea și 
implementarea unor cercetări multiple și convergente, cu inpact scontat în incluziunea socială a tinerilor 
specialiști. Acest modul este un studiu sincretic ce trebue să meargă în pas cu studiul de practică managerială, 
care la rîndul său va desfășura o consolidare a cunoștințelor teoretice și mai ales pentru formarea abilităților 
spre a le aplica în concordanță cu specealizarea care se instruește în lucrările de diplomă a fiecărui elev. 
 
 Această practică prevede: dobîndirea și stăpînirea cunoștințelor, aptitudinilor în organizarea lucrării de diplomă. 
Practica care anticipează probele de absolvire reflectă cîteva aspecte conceptuale încercând totodată, să ofere 
un profil profesional asupra lucrării de diplomă. 
  
Modulul dat reprezintă o activitate complexă, care își propune reflectarea performanțelor elevilor, precum și a 
nivelului lor de pregătire în lucrările de diplomă.  
 
Scopul practicii: 

1. Cunoașterea și investigarea volumului și conținutului activității de culturalizare în instituția respectivă. 
2. Valorificarea cunoștințelor teoretice și practice acumulate pe parcursul anilor de studii. 
3. Identificarea arealului de necesitățiși cerințe spirituale ale publicului spectator. 
4. Familiarizarea cu planul de activitate a bazei de practică și implimentarea activă în realizarea acestuia. 
5. Implimentarea politicii statale în domeniul culturii. 
6. Aplicarea sistemului politic în instituțile de cultură. 
7. Examinarea activității financiare în instituțiile de cultură. 

 
II.Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

 
Conducerea oricărei activități și mai cu seamă a activității culturale a evoluat de a lungul timpului o data cu 
dezvoltarea societății. Dirijarea ștințifică pune pe prim plan obținerea unor realizări maxime cu eforturi minime 
prin evitarea atât a irosirii, cît și ineficiența muncii culturale. Se simte nevoia creerei cadru organizatoric care să 
evidențieze specealizarea funcților de conducere și a celor operative. 
 
Pe parcursul practicii care anticipează probele de absolvire elevii se vor familiariza cu: 

 Întocmirea planului de pregătire a lucrării de diplomă. 
 Implementarea unei forme eficiente și inedite de reclamă. 
 Întocmirea foii de montaj cu indicarea coloanei sonore și a celei de lumină. 
 Implicarea în realizarea manifestării a grupului de creație și distribuirea funcției. 

 
 

III.Competenţele profesionale specifice stagiului de practică. 
 
CS1.Exercitarea profesiei de regizor artistic.; 
CS.2.Aprofundarea cunoștințelor teoretice.; 
CS.3.Comportament și conduită profesională.; 
CS.4.Organizarea activităților artistice publice în căminele de cultură.; 
CS.5.Apreciere la justa valoare a produselor culturale de divers gen. 
CS.6.Demonstrarea capacităților de comunicare. 
CS.7.Realizarea managementului artistic. 
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IV.Administrarea  modulului 
 

Codul 
stagiului 

de 
practică 

Denumirea stagiului de 
practică 

Semestrul 
Numărul 

de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de 

credite 

 Practica care anticipează 
probele de absolvire. 

8 6 180 3.05 –
10.06 –  

 

Susținerea 
raportului  

Practica 
care 

anticipează 
probele de 
absolvire. 

6 

 
 

V.Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului  de practică 
 

Activităţi, sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Durata 
de 
realizare 

Etapa Initiala a stagiului de practica 

AS.I. Solicitarea bazei de 
practică. 
1.Prezentarea scenariului  
lucrării de diploma. 
2.Crearea grupului de montare 
și distingerea funcțiilor. 
 
3.Constituirea grupului de 
creație. 
 
4.Inițierea unui plan 
operațional pe perioada 
practicii. 
5.Studierea bazei tehnico 
materiale a instituților de 
cultură. 
6.Catalogarea lucrărilor de 
secretariat. 

Solicitare 
 
Scenariu 
 
Lista grupului de 
montare 

Schița 

                                
Plan 

 

Descrierea 

 

Modele 

Prezentare. 
 
Prezentare orală 
 
Prezentare 
 
 
                            
Demonstrație 
 
Demonstrație 
 
 
                                         
Raport 
 
 
Prezentare 

14 ore 

 
Baza teoretică a stagiului de practica 

AS.II.Determinarea 
semnificaților ideatice ale 
manifestărilor artistice publice 
organizate. 
 

Agenda activităţilor 
extracurs 

Prezentarea agendei în 
format electronic 

18 ore 
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1.Apărarea comentariului 
analitic. 
2.Deducerea momentelor 
organizatorice. 
3.Necesitățile și cerințele 
spirituale ale publicului. 
4.Identificarea arealului de 
preocupări și interese a celor 
implicați în acțiunea 
preconizată. 
5.Extinderea valorilor etice 
estetice în rîndul 
colaboratorilor. 
 6.Executarea bazei juridice a 
activității colectivelor artistice 
de amatori. 
7.Utilizarea cunoștințelor în 
managementul în instituțile de 
cultură. 
8.Diferențierea Show-
Businesslui autohton. 

Raportarea 

                      
Evaluarea 

Studiu de caz 

Proect individual 

 

                              
Codul etic 

 

Eseu 

                            
Raport 

                                              
Studiu de caz 

Prezentarea 

                                 
Prezentare orală 

Comunicare 

Demonstrare de modele 

 

                                    
Prezentarea codului etic 

 

Prezentare scrisă 

                                  
Prezentare orală 

                                      
Derulare de prezentări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofundarea deprinderilor practice 

AS.III. Revizuirea explicației 
regizorale în lucrarea de 
diplomă. 
1.Repartizarea conținutului 
textual al scenariului. 
                                   
2.Împărțirea pe blocuri, 
episoade, numere. 
                                        
3.Crearea atmosferii scenice. 
 
4.Definirea modurilor de 
montare. 
 
 
5.Identificarea temporitmului  
activității. 
 
                                            
6.Conceperea mizanscenelor. 
 
7. Descrierea uverturii 
scenografice. 
 
 
8.Executarea jocului de lumini. 
 

Explicația regizorală 

 

Material artistic              
selectat. 

Proiect individual 

                                                

Atmosferă scenică 

Mod de montare 
creat 

Schemă                              
Mizanscenă 

Uvertură 
scenografică 

                                     
Joc de lumini 

                           
Partiție muzicală 

 

Demonstrație 

 

Prezentare scrisă 

                                 
Prezentare 

 

Demonstrare de modele 

Demonstrație 

 

                                     
Derulare de prezentări 

 

                                      
Montare 

Descriere 

 

Demonstrație 

18 ore 
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9.Elaborarea partiției muzicale. 
 
 
10. Inițierea repetiției de 
montare. 
11. Desfășurarea repetiției 
unite-șnur. 
12.Pregătirea repetiției 
șlefuire-progon 
13. Organizarea repetiției 
generale. 
14.Prezentarea activității în 
fața puplicului. 
 
15.Estimarea devizului de 
cheltueli. 
16.Prezentarea bilanțului A.A.P 
 

Repetiție 

Repetiție 

Repetiție 

Repetiție 

Activitate artistică 
publică 

Raport  financiar 

Raport 

 

Derulare 

 

Prezentare 

Prezentare 

Prezentare 

                                 
Prezentare 

Evoluarea 

                                    
Comunicare 

Prezentare 

  

                             Perfectarea documentației pentru susținerea raportului stagiului de practică 

AS.IV Portofoliu 
1.Lucrarea de diploma. 
2.Bibliografie selective. 
3.Anexele. 

 Invitație 
 Bainer 
 Album foto 
 Video montare 
 Mediatizarea lucrării. 

4.Susținerea raportului 
stagiului de practică. 
5.Sugestii și propuneri. 

Portofoliu 

 

 

 

 

 

Raport 

Prezentarea 

 

 

 

 

 

Susținerea 

 

 
 

VI.Sugestii metodologice 
 

Lucrarea de diploma este un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare-evaluare în modul 
managementului instituţiilor culturale, orientat în direcţia atingerii, în condiţii de maximă eficacitate a 
obiectivelor prestabilite în lucrarea de diploma de către diplomant. 

Implimentarea acestei strategii reprezintă garantul practicii de calitate deoarece oferă absolvenţilor 
posibilitatea să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele acumulate pe parcursul a patru ani de studii în variate 
moduri; să verifice şi să analizeze critic propriile idei; să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi; să dezvolte 
atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei personae. Formarea şi consolidarea deprinderii de 
ascultare active, consolidarea încrederii în propriilor forte, formarea capacităţii de cooperare, a spiritului de 
echipă, formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi dezvoltarea responsabilităţii individuale. 
 
 
 

Nr.crt Unităţi de învăţare Metodele de învăţare recomandate 
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Prelegeri Practică Individual 

I. Etapa inițiala a stagiului de 
practică 

Explicaţia  Demonstraţia Discuţii 
didactice 

II. Baza teoretică a stagiului de 
practica 

Povestirea  Instruirea Cercetarea, 

Executarea 
sarcinilor 

III Aprofundarea deprinderilor 
practice 

Comunicarea 

Explicaţia stimulativă 

euristică 

Reproductivă Lucrări scrise 

IV Perfectarea documentației 
pentru susținerea 
raportului stagiului de 
practică 

Expunerea, 

demonstraţia, 

conversaţia 

Experienţă Descoperirea 

Cercetarea 

 
 

VII.Sugestii de evaluare 
 
Elaborarea lucrării de diploma constituie un moment bogat în semnificaţii, modalitatea de demonstrare a 
culturii regizorale şi manageriale, posebilitatea de manifestare a capacităţii de afirmare ca viitor manager şi 
regizor. Rezultatele procesului complex de instruire profesională la finalizarea studiilor colegiale se 
materializează prin susţinerea examenelor de absolvire, etapă hotărâtoarea în pregătirea şi formarea 
specialiştilor. Lucrarea de diploma se impune să dezvolte şi să valorifice cunoştinţele, aptitudinile şi abilităţile 
absolventului, veziunea şi perspicacitatea sa managerială. Lucrarea de diploma trebuie să pună în lumină 
volumul şi profunzimea cunoştinţelor teoretice ale absolventului, capacitatea aplicării acestora în practică. În 
vederea realizării acesteu evaluări, se impune ca la elaborarea lucrării de diploma să fie respectate următoarele 
cerinţe: 

a) Actualitatea temei; 
b) Calitatea proiectului de cercetare/proiectului aplicativ – partea practică (claritatea obiectivelor; 

definirea ipotezelor, operaţionalzarea corectă a conceptelor şi a variabilelor; structurarea etapelor de 
lucru); 

c) Interpretarea rezultatelor (concordanţa cu natura datelor); 
d) Stil şi originalitate în abordarea tematicii a lucrării de diploma. 

 
Evaluarea stagiului de practică care precede probele de absolvire ce se finalizează cu susţinerea raportului 
stagiului de practică. 

Nr. crt. Categorii de produs Criterii de evaluare a produsului 

1. Şedinţa.  corectitudinea formulării gândului; 

 exprimare corectă; 

 respectarea termenilor de elaborare; 

 pătrunderea în esență și orientarea în 
conținutul temei; 
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2. Raportul.  corectitudinea formulării conținutului; 

 ținuta lingvistică; 

 ținuta grafică; 

 respectarea termenilor de elaborare; 

3. Agenda activităților extracurs  veridicitatea agendei; 

 corectitudinea formulării conținutului; 

 structurarea și sistematizarea informației; 

 respectarea normelor ortografice; 

4. 

 

Registru  formularea gândului; 

 corectitudinea structurării și prezentării 
informației în prezentare; 

 

5. Comentariu artistic 

Elaborarea și prezentarea documentației 
stagiului de practică 

 

 corectitudinea formulării conținutului; 

 respectarea normelor ortografice; 

 veridicitatea informației; 

 structurarea informației. 

6. Sondaj 

Eseu „Dacă eu aş fi director” 

 

 Originalitate 

 Formularea gîndului 

 capacitatea de analiză; 

7. Forme şi metode realiste. 

 

 Forme şi metode de aplicare 

8. Explicaţie regizorală 

 

 

 

 Uvertura scenografică 

 Mizanscena 

 Joc de lumini 

 Partiţia muzicală 

9. Activitate artistică publică 

 

 Repetiţii 

 Activitatea artistică publică 

10. Portofoliu  corectitudinea formulării gândului; 

 exprimare corectă; 

 respectarea termenilor de 
elaborare; 

 pătrunderea în esență și orientarea 
în conținutul temei; 

VIII. Cerințele față de locul de practică 

Activitatea practică se desfășoară în sălile de clasă, cu ieșirile pentru investigări în afara claselor în dependență 
de sarcinile primite, contactând cu mediu real. Sala de clasă trebuie să fie înzestrată cu mese școlare, scaune, 
tablă, ecran, proiector pentru prezentări. Pentru realizarea de proiecte se recomandă  organizarea de  excursii 
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centralizat pentru întregul grup școlar sau individual. Activitățile se vor desfășura conform orarului prestabilit de 
instituție. 

IX.Resurse didactice recomandate 
 

Nr. 
crt 

Denumirea sursei bibliografice Locul în care poate fi 
consultată,procurată,accesată. 

1. Codul muncii al Republicii Moldova  http://lex.justice.md 

   2. Организация и методика клубной работы М 
1975 

Bibliotecă 

3. Selevestr V.Metode de dezvoltare a aptitudinilor 
de comunicare nonverbale în educaţia pentru 
arte 

La catedră 

4. Alexei Palii ,, Cultura comunicării’’Editura  
,,Epigraf’’,2000 

Biblioteca 

5. Selevestr V.  Ghid pentru elevii Catedrei. La catedtră 

6. Monitorul oficial La catedră 

7. Regulamentul-tip de funcţionare a Caselor şi 
Căminelor de cultură ord.Nr.121 13.04.2006 

Biblioteca 

8. Regulamentul  intern de funcţionare a Caselor de 
Cultură. 

Bibliotecă 

9. Regulamentul de funcţionare a Colectivelor 
artistice de amatori.Nr.136 15.06.2012 

La catedră 

10. Concursul proiectelor pentru Organizarea 
Manifestărilor Științifice 

www.acd.asm.md/ 

    11. Proiect Regulamentul cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor publice 

www.cnaa.acad.md 

   12. 
   

Manager in organizarea manifestarilor si lucru cu 
oamenii 
 

www.rabota.md 

 
 

http://lex.justice.md/
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acd.asm.md%2Fro%2Fnoutati-evenimente%2Fconcursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%25C4%2583rilor-%25C8%2599tiin%25C8%259Bifice&usg=AFQjCNHCEWCPh7qtDQ9xofO8pCXpgdDkPw
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acd.asm.md%2Fro%2Fnoutati-evenimente%2Fconcursul-proiectelor-pentru-organizarea-manifest%25C4%2583rilor-%25C8%2599tiin%25C8%259Bifice&usg=AFQjCNHCEWCPh7qtDQ9xofO8pCXpgdDkPw
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnaa.acad.md%2Ffiles%2Fdispositions%2F2017%2F03022017%2Frregulament_manifestari_proiect-02_02_2017.pdf&usg=AFQjCNFGUVNXFtDi3tuf68rpjiGo5qLR9w
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cnaa.acad.md%2Ffiles%2Fdispositions%2F2017%2F03022017%2Frregulament_manifestari_proiect-02_02_2017.pdf&usg=AFQjCNFGUVNXFtDi3tuf68rpjiGo5qLR9w
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.rabota.md%2Fvacancies%2Fvacancy%2Findex.php%3Fid%3D325165&usg=AFQjCNGOD4FwY_AnvFtjBf_NkeCLbaSEow
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiN_-xZnVAhXPFsAKHeKPBYYQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.rabota.md%2Fvacancies%2Fvacancy%2Findex.php%3Fid%3D325165&usg=AFQjCNGOD4FwY_AnvFtjBf_NkeCLbaSEow

