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Evaluare
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Atelier design interior (I)
S.05.A.044
De specialitate, obțională
Anul III, semestrul V
Română, rusă
4
45/120
Examen
Taburța Rodica, arh., conf. univ.; Lazarev Marcel, asistent univ.

Conţinutul cursului:
Programul de arhitectură – Locuire și locuința unifamilială. Casa unifamilială D+P+M amplasată pe lot
izolat.
Mansarda. Principii de rezolvare funcțional-constructivă a mansardelor. Cosiderente generale.
Mansarda. Posibilități de rezolvare și ocupare a spațiului interior.
Mansarda. Posibilități de acces și circulație pe verticală.
Mansarda. Relația cu exteriorul.
Proiect: Design interior Mansarda. Detaliere: Mansarda - Casa unifamilială D+P+M amplasată pe lot
izolat (un spațiu dintr-un proiect realizat de studenți în anii trecuți cu o suprafață de min 150 mp).
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va înțelege configurația spațială și funcționalitatea a mansardei unei case de locuit;
 va descifra limbajul de reprezentare în proiectul de design interior;
 va descoperi interacțiunea dintre un obiect de arhitectură și contextul natural;
 va ordona, completa și aprofunda cunoștințele acumulate din materiile teoretice și din anii precedenți
de studiu precum și a unor aspecte complexe, interdisciplinare, specifice temelor propuse spre studiu;
 va demonstra competenţe de organizare și reprezentare a pieselor de prezentat;
 va forma deprinderi de căutare, selecție și sinteză a bibliografiei.
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