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1. MISIUNEA SPECIALIZĂRII  Misiunea programului de master STUDII DE FILM  este aceea de a forma specialişti de înaltă performanţă şi competenţă, prin 

aprofundarea teoretică şi practică în domeniul studiilor de film. Absolvenţii programului vor primi o pregătire complexă care combină cunoştinţele de teoria, cultura şi 

estetica filmului cu cele practice referitoare la creaţia audiovizuală şi integrarea ei în viaţa socială şi culturală, vor dobândi deprinderi şi competenţe de maximă 

actualitate cu accent pe abordarea problematicilor specifice culturii cinematografice contemporane, vor fi în stare să interpreteze fenomene noi ale filmului digital, ale 

interferenţelor dintre filmul tradiţional şi noile medii, dintre cinema şi celelalte arte şi vor putea realiza genurilor noi de film care se situează între ficţiune şi 

documentar, precum şi vor putea să activeze cu înalt grad de profesionalism în domeniul unui jurnalism audiovizual bazat pe noile media (televiziune şi internet).

Lista ocupaţiilor din România care pot fi accesate de absolvenţii programului de master STUDII DE FILM: Cercetător in ştiinţe sociale şi umaniste (264315), Asistent 

de cercetare (264314), Autor de scenarii (264102), Lector scenarii (265405), Critic de film (264206), Editor coordonator programe TV (265431), Regizor emisie TV 

(265411), Referent de specialitate selecţie programe TV (265421), Realizator emisiuni RTV (265409), Secretar şef producţie film (265415), Videojurnalist (studii 

superioare) (265436), Coordonator producţie film (265428), Producător audiovideo (265430), Director de creaţie (265432), Asistent producţie film (265429).  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE ÎN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI ŞI MEDIEIObiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt structurate pe cele trei 

dimensiuni: 

a) Competenţe cognitive 

-  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi învăţare continuă, de lucru în echipă şi colaborare interdisciplinară, de utilizare a calculatorului pentru elaborarea lucrării 

de master, în vederea realizării bazelor de date, cunoştinţe minime despre programe de editare de film şi de folosirea aparaturii de filmare;

-  dezvoltarea capacităţilor ştiinţifice şi lingvistice pentru studiul literaturii de specialitate în vederea stabilirii stadiului actual de cunoaştere al unei teme de cercetare;

-  dezvoltarea competenţelor cognitive specifice cercetării în domeniul studiilor de film (teorie de film, istoria filmului, construcția narativă a unui film, etc.)

b) Competenţe aplicativ-practice

-  capacitatea de a aplica în mod productiv concepte şi a paradigme ale studiilor de film în cadrul analizei diverselor forme de film în corelație cu evoluţia tehnologiilor 

specifice, identificarea și interpretarea științifică a celor mai noi fenomene ale convergenței mediilor, a rolului social şi cultural al filmului ca mijloc de comunicare, 

-  analiza şi utilizarea terminologiei specifice domeniului artei filmului şi a producției cinematografice într-un discurs profesional și științific despre diferitele forme de 

- analiza complexă (analitică și istorică) a limbajului cinematografic, a diferitelor genuri cinematografice şi a diverselor formate media, privite în ansamblul industriei 

media contemporane și pe baza unor cunoștințe aprofundate în domeniul celor mai recente teorii științifice și metodologii de analiză din domeniul studiilor de film, cu 

accent pe fenomenele cele mai noi apărute în lumea comunicării audiovizuale,

- utilizarea tehnicilor specifice de scriitură cinematografică cu un înalt grad de profesionalism în dezvoltarea unor scenarii de scurt şi lung metraj, ficţiune şi non-

ficţiune sau docu-ficțiune, cinema, internet şi TV;

- construirea unei naraţiuni cinematografice, cu respectarea etapelor de dezvoltare ale unui proiect scenaristic ales,

- elaborarea şi susţinerea în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate științifice pe o temă actuală în domeniu, utilizând 

diverse surse şi instrumente de informare.

c) Competenţe de comunicare şi relaţionale 

- identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei,- aplicarea unor strategii de muncă riguroasă şi responsabilă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor si valorilor codului 

deontologic,

- spirit de iniţiativă, creativitate, responsabilitate profesională şi socială, 
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-  identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare,

- dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionale prin stimularea participării în proiecte complexe, menite să asigure relaţionarea cu angajaţii colectivelor de 

creaţie sau cercetare, pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a abilităţilor manageriale, precum şi a capacităţii de integrare/adaptare la contexte diverse.
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Definitivarea 

lucrării de 

master

Susţinerea 

lucrării de 

master

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Iarna Vara Sem. 4 Iarnă Primăvară

14 14 14 14 2 2 2

(20-30 

iunie) 2 1

Activităţi didactice Sesiuni de examene

3. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ

Vacanţe
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4. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale.

5. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDII URMĂTOR. CONDIŢII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU.

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul profesional al studentului.

6. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PRACTICII

7. CONDIŢII DE FRECVENTARE A DISCIPLINELOR FACULTATIVE

8. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI  DE LICENŢĂ
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A. DISCIPLINE OBLIGATORII (DI)

Tipul 

discipli

nei pe CURS Sem. Lab.

Semestrul 1  (Anul I)

KMZM0011

Ș

coli, stiluri şi autori de film DA 6 2 - - E

KMZM0021 Naraţiunea cinematografică DA 6 2 - - E

KMZM0031 Limbajul cinematografic (tehnică, structură, fenomenologie) DS 8 2 - 2 E

KMZM0041 Atelier de scenaristică şi proiect cinematografic DS 4 2 - 2 C

Practica 1 DS 6 - - 2 Vp.

Total    30 8 0 6 14

Semestrul 2  (Anul I)

KMZM0051 Istoria genurilor de film DA 8 2 - - E

KMZM0061 Filmul şi celelalte arte DA 8 2 - - E

KMZM0071 Forme 

ș

i structuri vizuale în filmul contemporan DS 4 2 - 2 E

Curs opţional 1 DS 4 2 - 2 C

Practica 2 DS 6 - - 2 Vp.

Total 30 8 0 6 14

Cod disciplina DISCIPLINE Credite
Nr. ore pe săpt. Forma 

verific.

Cu ce disciplină poate fi 

inlocuită  
Condiţionări
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A. DISCIPLINE OBLIGATORII (DI)

Tipul 

discipli

nei pe CURS Sem. Lab.

Semestrul 3  (Anul II)

KMZM0081 Cultura audiovizuală contemporană şi noile medii DA 8 2 - - E

KMZM0091 Stilistica filmului 

ș

i metodologii de analiză DA 8 2 - 2 E

Curs opţional 2 DS 4 2 - - E

Curs opţional 3 DS 4 2 - 2 C

Practica 3 (pregătirea lucrării de master) DS 6 - - 2 Vp.

Total 30 8 0 6 14

Semestrul 4  (Anul II)

KMZM0101 Cinematograful european 

ș

i tendin

ț

ele globale în film DA 6 2 - - E

KMZM0111 Filmul contemporan între ficţiune şi documentar DS 6 2 - 2 E

KMZM0121 Curente noi în teoria de film DS 4 2 - - E

KMZM0131 Atelier de scriitură şi creaţie cinematografică DS 4 - - 2 C

KMZL0011 Elaborarea lucrării de master DS 10 - - 4 Vp.

Total 30 6 0 8 14

Cod disciplina DISCIPLINE Credite
Nr. ore pe săpt.

Condiţionări
Forma 

verific.

Cu ce disciplină poate fi 

inlocuită  

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Dávid László

DECAN,

prof. univ. dr. Tonk Márton



B. DISCIPLINE OPŢIONALE (DO)

Tipul 

discipli

reg. CURS Sem. Lab.

Semestrul 2  (Anul I) Pachet opţional 1

KMZM0141 Atelier de pre-produc

ț

ie cinematografică DS 4 2 - 2 E

KMZM0151 Producţia de sunet 

ș

i muzică de film DS 4 2 - 2 E

Semestrul 3  (Anul II) Pachet opţional 2

KMZM0161 Modernism 

ș

i postmodernism în cinema DS 4 2 - - E

KMZM0171 Mari autori ai filmului contemporan DS 4 2 - - E

Semestrul 3  (Anul II) Pachet opţional 3

KMZM0181 Filmul realist din Europa de Est DS 4 2 - 2 C

KMZM0191 Generaţiile filmului maghiar DS 4 2 - 2 C

Cu ce disciplină poate fi 

inlocuită  

Forma 

verific.
CondiţionăriCod disciplina DISCIPLINE Credite

Nr. ore pe săpt.
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BILANŢ GENERAL I.

An I. An II. ore % An I An II

1 Obligatorii 392 392 784 75.38 60 60

2 Opţionale 112 144 256 24.62 8 16

504 536 1040 100 68 76

BILANŢ GENERAL II.

An I. An II. ore % An I. An II.

Aprofundare 

(DA) 56 42 98 36.84 28 22

Sinteză (DS) 84 84 168 63.16 32 38

TOTAL 140 126 266 100 60 60

BILANŢ GENERAL0 III.

Medie

E 6 60 6 60 60

C 2 20 2 20 20

Vp 2 20 2 20 20

Total 10 100% 10 100% 100%

BILANŢ GENERAL IV.

An I. An II. ore %

1 Curs 224 196 420 55.56

2 Aplicaţii 168 168 336 44.44

392 364 756 100

Nr crt Disciplina

Nr de ore Total Nr. credite

TOTAL

Disciplina

Nr de ore Total Nr credite

Anul I Anul II

Nr crt

Nr. de ore Total

Raport

0,8

TOTAL

Disciplina
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