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Programul de studiu 0212.1 Modă-design vestimentar 

Ciclu I  

Denumirea 

programului de licență 

Modă-design vestimentar 

Codul programului 0212.1 

Număr de credite 

ECTS: 

240 

Durata de studii 4 ani 

Calificarea obținută Licențiat în Design 

Facultatea care 

coordonează 

programul de studii 

Facultatea  Arte Plasice Decorative și Design 

Baza admiterii – Diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii;  

– Diplomă de studii superioare. 

Descrierea cursului        Programul de licență Modă-Design vestimentar se 

adresează absolvenților liceelor, colegiilor și se axează pe 

formarea unor specialiști de calificare înaltă cu studii 

superioare în domeniul designului.  
      Totodată, menirea specialistului nu se limitează numai 

la crearea vestimentației, el trebuie să fie pregătit pentru 

activitatea în diferite instituții și organizații cultural-

artistice în calitate de expert, critic de modă etc. Planul de 

învățământ la ciclul I, Licență îi oferă studentului 

oportunitatea să obțină un spectru larg de cunoștințe în 

domeniul artei designului vestimentar, al curentelor 

stilistice și tehnicilor moderne. Cunoștințele și abilitățile 

acumulate vor constitui o bază necesară pentru activitatea  

profesionistă în domeniul designului. 

Competențe 

profesionale 

- Acumularea cunoștințelor teoretice fundamentale în 
domeniul artelor plastice, decorative și design, bazate pe 
tradiția și istoria specialității, pe contextul cultural și 
istoric, național și internațional. 

- Acumularea și punerea în practică a cunoștințelor 

teoretice și metodologice în domeniul  designului 

vestimentar în scopul realizării sarcinilor de creație. 

- Dezvoltarea capacităților creative prin explorarea 

posibilităților plastice, tehnice, tehnologice, posibilităților 

expresive a materialelor cu care se operează în domeniul 

designului vestimentar. 

- Utilizarea noilor tehnologii în procesul de analiză, 

operare și de creație. 



- Dezvoltarea capacităților de a activa independent în mai 

multe domenii ale artelor plastice și designului, de a 

elabora și implementa proiecte de creație.  

 

Finalități de studii După absolvirea Ciclului I, Licență studentul trebuie: 

- să cunoască contextul cultural și istoric al 

specialității sale; 

- să posede cunoștințe teoretice de bază în domeniul 

designului vestimentar; 

- să demonstreze cunoștințe și competențe avansate 

în domeniu; 

- să aplice cunoștințele obținute în domeniul artei 

designului vestimentar în mod profesionist; 

- să cunoască limbajul plastic specific profilului; 

- să posede realizarea concordanței dintre proiectul 

artistic și cel tehnic în procesul de transpunere a ideii în 

piese vestimentare finisate; 

- să demonstreze exersarea abilităților de dialog cu 

materialele și tehnicile de lucru specifice artelor textile; 

- să realizeze proiectele profesioniste, aplicabile în 

situații reale;  

- să demonstreze dezvoltarea viziunii artistice 

proprii. 

Cursuri din planul de 

învățământ 

Unitățile de curs/module incluse în planul de 

învățământ: 

- Specializare: Desen, Pictura, Istoria artelor, Bazele 

compoziției, Proiect, Lucrul în material, Construcția și 

Tehnplogia, Tehnici textile, Istoria costumului, Elemente 

decorative în costum 

-Cultură generală umanistă: Filozofia, Etica, Estetica, 

Sociologia culturii, Mitologia, Management artistic, 

Limba străină, Educația fizică. 

Telefon de contact Decanat: 022 234223;  
Veste Maia, șef secție: 079426336; 
maiaveste1976@gmail.com 

 


