
 

 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

CPS.IID.DI.15-19 

CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU 

CHIŞINĂU 2019 

 

Pag. 60 / 65 

 

Specialitatea: Design Interior, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Practica de licenţă este destinată aplicării cunoştinţelor teoretice şi practice în activitatea profesională. 

Acest tip de practică poate fi realizat la întreprinderi, organizaţii, instituţii specializate, la catedra de profil. 

Pentru studenţii catedrei Design interior are loc sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea acestor 

cunoştinţe la rezolvarea problemelor de adaptare de la proiectul de studiu la proiectarea reală, în cadrul 

unui birou de arhitectură ales de către studenți. Scopul și obiectivele stagiilor de practică: Consolidarea şi 

valorificarea cunoştinţelor conceptuale, acumulate în procesul de studiu. Utilizarea adecvată de criterii 

şi metode standard de evaluare, din disciplinele fundamentale, în vederea gestionării procesului de 

elaborare a proiectului de licență. Formarea aptitudinilor de aplicare practică a legislaţiei şi altor acte 

normative cu referinţă la instituţiile de profil. Studierea documentației de proiect și documentației de la 

întreprinderea la care stagiarul își desfășoară practica. Elaborarea documentaţiei tehnice privind 

organizarea lucrărilor de elaborare a proiectului de licență. Elaborarea proiectului creativ de licență la 

tematica primită prin hotărârea ședinței Catedrei, aprobată de Consiliul facultății, confirmată prin Ordinul 

Rectorului. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

 va demonstra competențe și abilități de efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea 

materialelor în corespundere cu tema proiectului de licenţă şi se desfăşoară la întreprinderi, 

companii/birouri, instituţii de proiectare şi cercetare;  

 va selecta și analiza analogii, surse de informații necesare elaborării proiectului de licenţă;  

 va parcurge literatura de specialitate relevantă pentru elaborarea părții teoretice și practice a 

proiectului de licenţă;  

 va forma aptitudini de aplicare practică a legislaţiei şi altor acte normative cu referinţă la instituţiile 

de profil;   

 va dezvolta competenţe practice de formare profesională în domeniu designului interior;  

 va dezvolta abilităţi analitice şi de cercetare ştiinţifică;  

 va elabora proiectul de licență creativ cu descrierea etapelor de proiectare. 
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Denumirea disciplinei Practica de licență 

Codul disciplinei  

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul IV, semestrul VIII 

Limba de predare Română, rusă 

Credite ECTS 13 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 

390 

Evaluare Examen  

Titularii cursului Taburța Rodica, arh., conf.univ.; Scutaru Tatiana, designer, lector univ. 


