Descrierea programului de master
Denumirea
programului de master Proiectarea artistică a interiorului
Codul programului 21 Arte, 214.1 Design interior
Număr de credite ECTS 90
Durata de studii 1,5 ani
Calificarea obţinută Master în Arte

Facultatea, catedra ce
coordonează programul de Facultatea de Arte Plastice şi Design, Catedra Arta Decorativă
master
Popa Ştefan, dr.; Bliuc Ghenadie, lect. super.; Spătaru Rodica, lector superior, Ţulea

Titularii de curs Alexei, lector superior; Cuşcă Valentin, dr., conf.; Şugjda Svetlana, lector superior.
Răileanu Veronica, dr., conf.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Artelor sau Ştiinţe ale educaţiei
(domeniul educaţie artistico-plastică) sau un act echivalent de studii.
Precondiţii  Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu.

Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor
curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale, în
contextul modernizării învăţământului.
Capacitatea de a utiliza creativ mijloacele plastice de expresie în compoziţii
plastice, picturale, decorative, sculpturale.
- Capacitatea de a alege structurile compoziţionale corespunzător
materialelor de artă utilizate în domeniul designului
- Cunoaşterea valorilor artei universale şi naţionale, argumentarea specificul
naţional al operelor de artă.
- Utilizarea adecvată a tehnicilor din domeniul artelor plastice în
comunicarea verbală de prezentare a propriilor idei.
- Formarea aspectelor tehnice şi tehnologice necesare pentru a dezvolta
proiectul de interior.
- Formarea capacităţilor de a rezolva diverse probleme de design într-o
manieră logică şi inovatoare în explorarea aspectelor care privesc de
domeniul designului interior.
- Formarea unei ambianţe estetice în procesul de instruire profesională.
- Promovarea inovaţiilor în domeniul designului în concordanţă cu cerinţele
şi dinamica contextului profesional şi social.
 Să stăpânească cunoştinţe privind conceptele, teoriile avansate, tendinţele
Finalităţi de studii
actuale în domeniul profesional
 Să utilizeze cunoştinţe fundamentale în argumentarea propriei poziţii în
-

Descrierea succintă a
programului de studii

Cursuri din program
Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

luarea unei decizii profesionale.
 Să dezvolte noi competenţe ca răspuns la cunoştinţele şi tehnicile noi în
domeniul de profesionalizare, să răspundă problematicilor sociale,
ştiinţifice şi etice, care apar, în muncă sau studiu.
 Să comunice oral şi scris în limba maternă , limba de circulaţie
internaţională vizând problematica designului interior.
 Să demonstreze leadership şi inovaţie în context de studiu şi abordarea
problemelor cercetate.
 Să fie capabili să elaboreze proiecte, metode şi principii noi în design
interior şi educaţia tehnologică folosind tehnologii educaţionale avansate.
 Să demonstreze autonomie în procesul de învăţare, abilitatea de a lucra
individual şi în echipă, capacitatea de a aplica cunoştinţele în practică.
 Capacitatea de organizare şi planificare a activităţii de educaţie tehnologică
şi design interior,într-un mediu de muncă interactiv în scopul extinderii
ariei de investigare.
 Să deţină un standard de competenţe ce-i permite accesul la ciclul III.
Programul de masterat la Proiectarea artistică a interiorului este propus
pentru toţi deţinătorii diplomelor de licenţă în domeniul Ştiinţe umanistice,
diplomelor de studii superioare universitare (pentru absolvenţii care nu au intrat în
prevederile Procesului de la Bologna), fiind vizaţi cu prioritate absolvenţii
facultăţilor cu profil 21 Arte specialităţile Design interior, Arte Plastice, etc.
Programul la specialitatea Proiectarea artistică a interiorului este un masterat
profesional, îndreptat spre realizarea competenţelor profesionale în designul interior
şi se proiectează cu 90 de credite, pentru absolvenţii studiilor superioare de licenţă
(Ciclu I) cu 240 şi 180 credite studiu.
Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea
cunoştinţelor şi formarea competenţelor în proiectarea designului de interior, în
concordanţă cu abordările moderne în acest domeniu. Masteratul este orientat spre
instruirea specialiştilor de calificare înaltă care vor realiza activităţi profesionale în
domeniul designului interior pentru ca aceştia să poată atinge standarde de excelenţă
în activitatea de proiectare.
Programul dat permite aprofundarea şi completarea studiilor de licenţă în
direcţia achiziţionării de cunoştinţe, abilităţi necesare unui specialist care s-ar
încadra cu mai mult randament şi cu mai multă eficienţă în activitatea profesională.
Programul se proiectează pe durata de 3 semestre: sem.I, II – cursuri; sem. III– teza
de master.
Curente şi sinteze în arta interiorului; Vizualizarea imaginilor de interior în 3d;
Structuri şi principii compoziţionale; Design proiect; Lumina, tipologia şi acustica;
Practica de proiectare; Tehnici de decor a mobilierului; Ceramica artistică.
Forme: Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin proiecte, învăţarea prin cooperare,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode şi tehnici interactive, metode de
studiu independent, modelarea, simularea, exerciţiul etc.
Evaluarea masteranzilor este concepută ca un proces integrat al procesului
de specializare, având în centrul atenţiei masterandul şi nevoile sale, urmărindu-se
dezvoltarea personală şi profesională a acestora.
Evaluarea rezultatelor pregătirii prin masterat se realizează cu aplicarea

Program de activitate
Telefoane de contact

sistemului de credite transferabile (1 credit - 30 ore / 7 ore contact direct + 23 ore de
studiu individual).
Procesul de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în cadrul
programului de masterat este constituit din două componente esenţiale: evaluare
formativă (curentă) şi evaluarea sumativă (examene de curs şi susţinerea tezei de
masterat).
Evaluarea formativă şi sumativă se va realiza prin diverse forme de
verificare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
examinare orală (prezentare orală); examinare în scris (teste, portofolii, proiecte
individuale şi de grup, sarcini creative, referate, eseuri, recenzii etc.; examinare
combinată (susţinerea publică a tezei/ proiectului); evaluare prin sarcini practice
(studii de caz: individual, în grup etc.); evaluare asistată de calculator etc.
Evaluarea curentă va constitui cel puţin 60% din nota finală. Fiecare unitate de curs
din programul de master finalizează obligatoriu printr-un examen.
Evaluarea finală presupune susţinerea publică a tezei de Master.
Joi- Vineri: 1500 – 2000; sîmbătă: 800 - 1400

