UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
CPS.IID.DI.15-19
CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU
CHIŞINĂU 2019

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Tipul disciplinei
Anul de studiu / semestrul
Limba de predare
Credite ECTS
Numărul de ore de contact/
Numărul total de ore
Evaluare
Titularul cursului

Pag. 32 / 65

Proiectarea spațiului interior (I)
S.03.A.023
De specialitate, obțională
Anul II, semestrul III
Română, rusă
4
60/120
Examen
Taburța Rodica, arh., conf.univ.

Conţinutul cursului:
Programul de arhitectură – Locuire și locuințe colective. Spațiul privat – locuința. Clasificări.
Spațiul ambiental interior. Morfologie, determinare, percepție, relații, organizare.
Conexiuni spațiale, circulații.
Relația spațiul interior - spațiul exterior. Elemente de constituire ale anvelopantei, elemente de
comunicare. Spații de tranziție.
Tema de proiectare: Inițierea în proiectare și amenajare unui obiect de arhitectură – Locuința
contemporană.
Apartament de standard ridicat și detaliere zona cameră de zi și bucătărie.
Detaliere zona de noapte – dormitor, dressing, baie.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va înțelege limbajul și codurile folosite în arhitectură și design de interior;
 va însuși simțul materialului, diversele tehnici de imaginare și control a configurațiilor 2D și 3D,
inclusiv macheta;
 va demonstra competenţe și abilități de a înțelege, analiza și amenaja un spațiu arhitectural;
 va analiza relația dintre spațiul semipublic și privat;
 va exersa limbajul grafic policrom în redactarea pieselor desenate; va elabora și reprezenta
reconfigurarea unui ambient arhitectural interior.
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