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CENTRUL DE STUDII DE MASTERAT DE CERCETARE 

Programe de masterat de cercetare științifică: 

 Teoria și practica imaginii 

 Societate, multimedia, spectacol 

AN UNIVERSITAR 2021-2022 

 

DOMENII/ SPECIALIZĂRI/ DIRECȚII ȘTIINȚIFICE ÎN COORDONAREA DE DISERTAȚII  

 

 

Raluca BIBIRI, lector univ. dr.  

 Studii de gen => feminism(e), raportul sine/celălalt, identitate individuală și de grup, 

intersecționalitate (sexualitate, dizabilitate, rasialitate), reprezentări ale genului și ale 
corporalității în filmul de ficțiune și de non-ficțiune, alterizare și transgresiune corporală, 
narativizări ale corpului, transmedialitatea genului în arte 

 Postmodernitate => forme de reprezentare a socialului (alternative, spații 

neconvenționale), antropomorfizări în artele vizuale, biopolitică, ecocriticism, 
corporalitatea cyber și non-umanul 

 Reprezentări cinetice (ficțiune, non-ficțiune, instalații audio-vizuale, televiziune) => 
proiecții tematice în mediul audiovizual (corp, identitate națională, traumă, 

discursivitate), transmedialitate corporală în artele performative, interactive și 
videoproducții, artele digitale, comunitate și interacțiune în mediul virtual. 

 

Cezar GHEORGHE, lector univ. dr. 

 Filmologie 

 Teorii ale Filmului 

 Cinema 

 Studii media  

 Teoriile adaptării 

 Arta Video 

 Intermedialitate/ Transmedialitate 
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Ileana MARIN, conf. univ. dr. 

 Digitalul în artele vizuale și performative 

 Relația text-imagine în medialități diferite 

 Artele epocii comuniste din perspectivă post-comunistă 

 Cenzură în cultura contemporană 

 Genurile filmului românesc contemporan 

 Multimedialități artistice 

 

Laura MARIN, lector univ. dr.  

 Teorii ale imaginii 

 Teorii ale figurii 

 Imagine fotografică 

 Pedagogii ale privirii 

 Poetici vizuale 

 Imagine și tehnologii 

 Corp, text, imagine 

 Imagine, istorie și memorie culturală 

 Imaginea în modernitate 

 Cultură vizuală contemporană 

  

Laura MESINA, conf. univ. dr.  

 Studii culturale vizuale: hermeneutică multimedială 

 Forme de imaginar cultural: genealogia homo sacer 

 Studii urbane culturale: arheologia perspectivei 

 Efectul de prezență al obiectului cultural în dispozitivele privirii 

 Metamodernitate, metamodernism: pluri-perspectivismul ca metodă critică în studii 

culturale  
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Alina-Gabriela MIHALACHE, lector univ. dr. - asociat 

 Artele spectacolului 

 Cultură urbană 

 Teorii și manifeste în postumanism 

 

Ana NEGOIȚĂ, lector univ. dr. - asociat 

 Educație vizuală (Visual Literacy) 

 Educație muzeală și curatorială 

 Artă și cultură modernă și contemporană 

 Artă și cultură orientală 

 

 

 


