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Anul IV
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Tipul disciplinei
Anul de studiu / semestrul
Limba de predare
Credite ECTS
Numărul de ore de contact/
Numărul total de ore
Evaluare
Titularul cursului

Atelier design interior (III)
S.07.A.057
De specialitate, obțională
Anul IV, semestrul VII
Română, rusă
3
90/60
Examen
Scutaru Tatiana, designer, lector univ.

Conţinutul cursului:
Proiect al unui spațiu comercial concept, într-unul din mall-urile chișinăuene.
Aprofundare a unui programe de arhitectură și arhitectură de interior cu destinație comercială.
Selecții a elementelor de finisaj prin coroborarea datelor selectate din cercetare, cunoștințe anterioare și
opțiunilor personale.
Proiect: Inițierea în proiectarea prin amenajarea interioară a unui obiect de arhitectură comercială.
Componența proiectului de design interior și etape de realizare.
Etapa I – Docimentare (tema și sarcina de proiectare).
Etapa II - Elaborarea concepției designului interior (moodboard, schițe, axonometrii, perspective).
Etapa III - Realizarea proiectului în desen tehnic de arhitectură.
Etapa IV-Punerea în aplicare a proiectului. Compoziția planșei. Realizarea machete
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va rezolva corect relaţiile funcţionale complexe;
 va realiza compoziţii spatial-volumetrice coerente şi expresive, din punct de vedere al plasticii
arhitecturale și design interior;
 va cunoaşte şi înţelege problemele tehnice ale construcţiei, rezolvarea corectă a structurii adecvate
la soluţia arhitecturală propusă;
 va demonstra utilizarea metodelor contemporane de redactare a proiectelor 2D și 3D;
 va avea capacitatea de a concepe proiecte de design interior care să corespundă atât cerințelor
estetice, cât și celor tehnice.
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