
 

 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

CPS.IID.DI.15-19 

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU 

CHIŞINĂU 2019 

 

Pag. 8 / 65 

 

Specialitatea: Design Interior, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Introducere. Obiectul de arhitectură și design de interior. 

Spațiul ambiental interior.  

Morfologie, determinare, percepție, relații, organizare. 

Conexiuni spațiale, circulații. 

Relația spațiul interior - spațiul exterior.  

Elemente de constituire ale anvelopantei, elemente de comunicare.   

Spații de tranziție. 

Tema de proiectare: (ex. Home Office). Componența proiectului de design interior și etape de realizare. 

Etapa I – Tema și sarcina de proiectare. 

Etapa II - Elaborarea concepției designului interior.  

Etapa III - Elaborarea detaliată a proiectului. Specificarea şi îmbunătăţirea ideii generale.  

Etapa IV – Punerea în aplicare a proiectului. Compoziția planșei. Macheta. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

 va cunoaște elemente de vocabular specifice designului interior;  

 va înțelege organizări spațiale a unor spații ambientale cu funcțiunea de Home Office;  

 va demonstra competenţe și abilități de a imagina configurații spațiale care să satisfacă simultan 

cerințe structurale, de funcționalitate și estetice;  

 va selecta și analiza analogii relevante a unor locuințe celebre realizate în sec. 20-21;  

 va elabora unele diagrame însoțite de machete de studiu pentru: structura, circulații, funcționalitate 

etc.;  

 va rezolva funcțional, ergonomic și estetic simultan cu dimensionarea corectă pentru o funcțiune 

simplă și cu o structură portantă impusă. 
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Denumirea disciplinei Bazele design-ului interior 

Codul disciplinei S.01.O.007 

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul I, semestrul I 

Limba de predare Română, rusă 

Credite ECTS 4 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 

60/120 

Evaluare Examen  

Titularul cursului Taburța Rodica, arh., conf.univ.  


