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PROGRAMUL CURSULUI INTENSIV DE TEHNICĂ DIGITALĂ ŞI ARTĂ FOTOGRAFICĂ 
SERIA  H / 2017 

 
18 sept 2017 

ora 17:00 - Înscrieri la curs (în baza copiei xerox a cartii de identitate) 
ora 18:00 - Deschiderea cursului: Elemente introductive în fotografie 

19 sept 2017 
ora 18:00 

Parametri de bază: timp de expunere, diafragma fotografica 
(prezentare detaliata, studiu de caz, utilizare) 

20 sept 2017 
ora 18:00 

Parametri de bază: ISO (prezentare detaliata, studiu de caz, utilizare) 
Elemente de estetică vizuală: reguli de compozitie 

25 sept 2017 
ora 18:00 

PRACTICA (exersarea notiunilor prezentate) 
Elemente de estetică vizuală: genuri fotografice 

26 sept 2017 
ora 18:00 

Obiective: clasificare, parametri, stabilizator de imagine 
(toate tipurile de obiective, utilizare, exemple) 

27 sept 2017 
ora 18:00 

Expunerea cadrelor: focus, măsurarea expunerii 
(prezentare detaliata, studiu de caz, compensarea expunerii, utilizare mod manual) 

02 oct 2017 
ora 18:00 

PRACTICA  
(exersarea notiunilor prezentate) 

03 oct 2017 
ora 18:00 

Accesorii fotografice: trepied, filtre fotografice  
(prezentare detaliat�, studiu de caz, utilizare) 

04 oct 2017 
ora 18:00 

Accesorii fotografice: altele (prezentare detaliat�) 
Elemente de estetică vizuală: reguli de compozi�ie 

09 oct 2017 
ora 18:00 

Accesorii fotografice: blitul dedicat, blitul de studio  
(prezentare detaliata, studiu de caz, utilizare) 

10 oct 2017 
ora 18:00 

PRACTICA 
(exersarea notiunilor prezentate, evaluare imagini) 

11 oct 2017 
ora 18:00 

Parametrii imaginilor digitale  
(dimensiunea imaginii, rezolutie, tipuri de fisiere) 

16 oct 2017 
ora 18:00 

Prelucrarea imaginilor digitale 
(redimensionare, reîncadrare, modificari cromatice) 

17 oct 2017 
ora 18:00 

Prelucrarea imaginilor digitale 
(modificari cromatice) 

18 oct 2017 
ora 18:00 

Prelucrarea imaginilor digitale 
(tipuri de selectii) 

23 oct 2017 
ora 18:00 

Mixarea imaginilor digitale 
(straturi, proprietati) 

24 oct 2017 
ora 18:00 

Prelucrarea imaginilor digitale 
(fisierul RAW – prezentare detaliată) 

variabil Pregatirea expozitiei 
Programul este orientativ (notiunile vor fi prezentate  tinand cont de evolutia participantilor). 
Cursul este organizat în parteneriat cu Asocia�ia « Euro Foto Art » Oradea  
- Lectorul cursului: Claudiu Szabo E.FIAP (GSM: 0727 336946) 
- Cursantii devin membri stagiari ai Clubului Fotografic "Nufarul" Oradea. 
- Cotizatia stagiara: - 400 lei (200 lei la înscriere si 200 lei în termen de doua saptamâni de la începerea cursului.) 
- NOTA : - Pentru obtinerea Certificatului de absolvire fiecare cursant trebuie sa participe la orele de curs, sa obtina calificatul minim  
«satisfacator » atât la examenul teoretic (test-grila), cât si la cel practic (minimum 3 lucrari selectionate pentru expozitie) 
- La înscriere va depune copia xerox a actului de identitate.  
- Pentru lucrarea de examen fiecare cursant va plati contravaloarea fotografilor expuse  
- Toate materiale fotosensibile prelucrate vor ramâne în proprietatea cursantilor  


