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Specialitatea: Design Interior, anii de studii 2015-2019 
 

 

Conţinutul cursului: 

Compoziția în artă și arhitectură.  

Conceptul proprietăților de bază ale formelor tridimensionale. Modelele percepției. 

Rolul compoziției arhitecturale: proporții; scara; identitatea, nuanța și contrastul; simetria; 

Conceptul principalelor tipuri de compoziție: compoziția frontală; compoziția volumetrică; compoziția 

spațială. 

Identificarea formelor tridimensionale: valoarea principiului identificării formelor; identificarea suprafeței 

frontale; identificarea formei volumetrice.  

Identificarea compoziției spațiale. Aspectul ca dispozitiv creativ și ca mijloc de reproducere a compoziției. 

Rolul prototipului în studiul formelor spatial volumetrice.  

Machetarea ca mijloc de a dezvălui caracteristicile percepției compoziției spatial volumetrice. 

Materiale și tehnologii de modelare.  

Relația dintre compoziția spatial volumetricâ și designul interiorului. 

Compoziția spatial volumetrică ca model de proiectare.  

Relația metodologică a designului arhitectural cu evoluția compoziției spatial volumetrice.  
 

Finalităţi de studiu: 

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

 va conştientiza sisteme şi metode de machetare; 

 va cunoaşte metode uzuale de construcţie a machetelor; 

 va cunoaşte standarde, simbolurilor şi semne convenţionale; 

 va aplica metode de rezolvare a problemelor legate de compziția spațial volumetrică în design 

interior. 
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