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Specialitatea: Design Interior, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Noțiuni întroductive – concepte cu care se operează în arhitectură și design.  

Definirea conceptului: funcțiunile, generalități, abstractizarea.  

Proiectare de design interior – problematica specifică.   

Planificarea: tipuri de planificare, rol, actiuni; planificarea strategica și cea operațională.  

Planificarea strategică: definire, rol, componente, relații între acestea.    

Structura generală a unui proiect; fazele de proiectare. 

Planificarea activității de proiectare. Analiza de caz.  

Argumentarea proiectului: oportunitatea intervenției, problemele rezolvate prin tema și prin proiectul 

propus, aspectele legate de sustenabilitatea și inovația acestuia. 

Proiect: Design conceptual a unui spațiu public (ex. clădiri de învățământ: scoala; universitatea în 

recreație din sec. 21). 
 

Finalităţi de studiu: 

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

 va documenta și analiza critic  unele referințe arhitecturale și de design interior relevante pentru tema 

dată în scopul fundamentării proiectului, în toate etapele de intervenție;  

 va demonstra capacitatea de a elabora și dezvolta un concept spațial formal al propunerii de design 

interior ce va fi argumentat teoretic și validat prin testare și suprapunerea acestuia peste scenariul 

formulat;  

 va înțelege și va însuși aplicarea și dezvoltarea unor tehnici și metode de reprezentare și exprimare a 

proiectului coerente cu demersul și conceptul de design interior enunțat;  

 va înțelege și formula un demers complet și coerent de proiectare: cercetare, fundamentare, enunțare a 

unui concept de design interior, transpunere a conceptului în proiect, reprezentare și transmitere a 

conceptului. 
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