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Specialitatea: Design Interior, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Estetica general și estetica industrială – delimitări conceptuale: Estetica - știința a frumosului. Repere 

istorice în evoluția gândirii estetice. Estetica general și estetica industrială. Relația estetica industrial – 

design. Definirea designului. Designul și estetica mărfurilor: Relația dintre design, estetică și studiul 

mărfurilor. Relația design-științe tehnice și ergonomice. Concepte de bază în teoria esteticii și designului: 

Frumosul – fenomen esthetic de bază și categorie central a esteticii. Frumosul industrial. Gustul estetic. 

Arta și industrie – fenomenul kitsch. Apariția și dezvoltarea designului: Premisele apariției designului. 

Etapele dezvoltării designului. Designul în perioada contemporană. Domenii de afirmare a designului. 

Designul în Republica Moldova. Legile și funcțiile designului: Legile designului. Funcțiile designului. 

Definirea profesiei de designer. Caracteristicile definitorii ale esteticii mărfirilor: Forma. Raportul funcție-

forma-structura-material. Linia și desenul. Stil și ornament. Simetria și proporția. Armonia și contrastul. 

Culoarea, caracteristica esențială în estetica mărfurilor: Natura fizică a culorii. Natura psihosenzorială a 

culorii. Culoarea și lumina. Efectele fiziologice și psihologice ale culorii. Culoarea ca simbol și mesaj. 

Referințe pentru culoare. Utilizarea culorii în design; funcționalitatea culorii. Valențele ergonomice ale 

culorii. Evaluarea caracteristicilor estetice ale mărfurilor: Metode de evaluare. Standardizarea în domeniul 

esteticii mărfurilor. Etape ale procesului de proiectare creativă: Rolul designului în proiectare. Proiectarea 

componentelor estetice ale produselor. Testarea concepției estetice și lansarea produsului pe piață. 

Designul și estetica ambientului interior: Designul și estetica mobilierului. Designul și estetica obiectelor 

și accesoriilor de interior. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

 va demonstra competențe și abilități de exploatare a potenţialului obiectului și accesoriului din punct 

de vedere al organizării funcţionale şi al expresiei designului interior;  

 va înțelege valorile obiectului și accesoriului în reflexie cu aspectele funcţionale, constructiv-tehnice 

şi estetice;  

 va demonstra competențe și abilități de proiectare a designului de obiect și accesoriu cu o 

complexitate medie care să satisfacă simultan cerinţe constructiv-tehnice, de funcţionalitate şi 

estetice. 
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