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Practica de inițiere
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Anul I, semestrul II
Română, rusă
3
90
Examen
Mercic Ion, lector univ.

Conţinutul cursului:
Cursul PRACTICA DE INIȚIERE își propune să dezvolte capacitatea studenților în a gestiona situații
concrete pe care un designer de interior le întâlnește în activitatea sa profesională. Prin studiul acestei
discipline se urmărește asimilarea unui sistem unitar de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice muncii
de designer.
Releveul de arhitectură: definiție și scop. Măsurătorile și principii generale, aplicate în releveul de
arhitectură (exterior/interior). Cercetarea arhitecturală directă. Noțiuni generale. Interpretarea și selectarea
informației: transpunerea în releveu. Conținutul releveului. Norme de relevare și redactare a releveului.
Memoriul de cercetare primară, memoriul de releveu.
Activitate practică cu îndrumare: (ex. Releveul unui apartament). Componența releveului arhitectural
interior și etape de realizare.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va însuși elementele de vocabular specifice releveul de arhitectură;
 va demonstra deprinderea și exersarea tehnicilor de măsurare și de redactare specifice releveului de
arhitectură cât și a metodelor de cercetare arhitecturală directă;
 va întocmi și va prezenta schițe și planșe din proiecte, fotografii etc.
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