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Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole din piele)
Specialitatea: 0723.3 Design vestimentar industrial
Administrarea unităţii de curs: „Tehnici de garnisire II”
Codul unităţii

Credite

Total

de curs

ECTS

ore

S.08.A.152

4

Repartizarea orelor

Curs.

120

6

Lab.

18

Forma de

Limba de

evaluare

predare

Examen

română

Stud. ind.
96

Statutul: disciplină obligatorie.
Localizarea sălilor: aula 5017.
Informaţii referitoare la cadrul didactic
Elena Rotari, doctor în științe pedagogice, lector superior,
absolventă al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
specialitatea „Fizică și educație tehnologică”.
Biroul – 017, 016.
Telefon: 069465265, 079965265.
E-mail: rotarielena81@yahoo.com
Orele de consultaţii – marţi, miercuri: 14.10 -15.10.
Consultaţiile se oferă în regimul „faţă-în-faţă”, prin utilizarea poştei electronice şi prin Skype.
Integrarea cursului în programul de studii
Disciplina de studiu „Tehnici de garnisire II” prezintă un curs din ciclul disciplinelor
decorativ-artistic ce oferă studenţilor cunoştinţele necesare abordării în condiţii optime a
disciplinelor corelate cu aceasta, respectiv: „Istoria artelor plastice”, „Istoria costumului”,
„Istoria”, „Studiul materialeor textile” şi „Proiectarea confecţiilor cu destinaţie specială”. În
cadrul acestei discipline studenţii:
− fac cunoştinţe cu principiile de elaborare a elementelor decorative,

principiile

decorării artistice a vestimentaţiei cît și studiul coraportului dintre linia croielii, ritm, culoare,
alternanță, element, stil de garnisire etc.;

− aplică în practică cunoştinţele generale formate anterior la disciplinele de studiu din
ciclurile decorativ-artistic.
Competențe prealabile
La începutul audierii disciplinei de studiu „Tehnici de garnisire II” studentul trebuie să
posede competenţe de:
− căutare, analiză, sinteză, sistematizare a materiei de studiu ce ţine de disciplinele
studiate anterior (desen, coloristică, istoria artelor plastice, istoria costumului, teoria compoziției
etc.);
− autoinstruire, autoevaluare a performanţelor personale formate anterior în cadrul
studiului disciplinelor universitare ce se referă la domeniile artistico-plastice și decorativartistice
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Pe parcursul studierii disciplinei „Tehnici de garnisire II” se formează următoarele
competenţe:
Competențe profesionale:
CP1. Aplicarea cunoștințelor profunde despre cele mai importante concepte și teorii
contemporane din domeniul produselor, proceselor industriale, aspectului, funcționalității,
proprietăților tehnico-tehnologice în industria ușoară.
CP2. Selectarea materialelor, metodelor, tehnicilor de executare pentru confecționarea unui
produs vestimentar în funcție de destinația lui.
CP3. Aplicarea procedeelor de producer a vestimentației pentru elaborarea conceptului și
proiectarea constructive-tehnologică a colecțiilor de modele de îmbrăcăminte de o anumită
calitate prescrisă.
Competenţe transversale:
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă.
Finalităţi de studii
În urma parcurgerii acestei discipline, studentul va fi capabil să:
− însuşească principiile de elaborare a modelelor produselor de îmbrăcăminte astfel încât
să fie respectate principiile generale ale rezolvărilor compoziţionale specifice;
− demonstreze cunoaşterea corelaţiilor dintre armonie, ritm, culoare, alternanță etc.;

− explice modalităţile de armonizare reciprocă a elementelor de decor a vestimentelor în
diferite sisteme de constituire a ansamblurilor vestimentare, în strânsă corelaţie cu stilul şi
destinaţia acestora.
− aplice şi să definească noţiunile fundamentale şi principiile decorării artistice ale
vestimentaţiei.
Conţinuturi
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
d/o
1

Conţinutul tematic

Ore

Tehnologii de realizare a tricotării.

1

2

Tehnologia de realizare a nodurilor de împletit.

1

3

Croșetarea. Istoria dezvoltării croșetării.

1

4

Tehnologia de realizare a nodurilor de croșetat.

1

5

Istoria apariției tehnicii macrame.

1

6

Elementele principale a tehnicii macrame.

1

Total

6
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de laborator

Nr.

Denumirea lucrării de laborator

d/o
1

2

Alegerea aței potrivite după andrele. Tehnologia de realizare a elementelor
principale ale tricotarii.
Executarea modelor din ochiuri pe față. Executarea modelelor din ochiuri pe
dos. Adunarea ochiurilor. Scăderea ochiurilor

Ore

2

2

3

Executarea elementelor de bază din confecții

2

4

Executarea elementelor de bază din arta croșetării

2

5

Adunarea și scăderea ochiurilor, executarea piciorușui simplu, și cu jeteu
etc.

2

6

Tehnologia de realizare a accesoriilor croșetate

2

7

Executarea nodurilor principale din tehnica macrame

2

8

Executarea accesoriilor aplicînd tehnica macrame

2

9

Executarea unei genți pentru damă

2

Total

18

Strategii didactice
Pe parcursul studierii unității de curs se vor utiliza strategii didactice centrate pe student:
prelegerea, explicaţia, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în
laborator, metode de dezvoltare a gîndirii tehnice, studiul documentaţiei tehnologice şi al
bibliografiei. Pentru asigurarea realizării strategiilor didactice menționate se vor utiliza suportul
de curs, culegere de prezentări de sinteză Power Point, consultații independente.
Activităţi de lucru individual
Pe parcursul semestrului studenţii elaborează un portofoliu care conţine un anumit număr
de lucrări (care pot fi modificate de către cadrul didactic titular al disciplinei) după cum urmează:
1. Executați cite un model de floare din fiecare tip de tehnică studiată;
2. Executați cite 2 cusături de fiecare parte de țesătură, și le plasați în portofoliu.
3. Decorați o confecție utilizînd tehnicile studiate.

Evaluarea
Evaluarea studenţilor la unitatea de curs „Tehnici de garnisire II”, se realizează în
corespundere cu Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, aprobat la Hotărârea Senatului Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi (procesul verbal nr. 9 din 16.03.2011).
Nota finală la disciplină însumează rezultatul evaluării curente (activitatea în cadrul
cursului, lucrărilor de laborator, proiectul de curs și rezultatul lucrului individual) şi nota
obţinută la examen. Rezultatul evaluării finale, în cadrul studiilor de licenţă, constituie 50 % din
nota finală, iar nota de la examen – 50 %.
Nota finală = 0,5 x Nota reuşitei curente + 0,5 x Nota de la examen.
Nota evăluării curente constă din: media aritmeti că a 2 indici (răspunsuri orale la ore şi
lucrările elaborate la ore) şi nota portofoliului (lucrul individual).
nota evaluării curente =0,5 din răspunsuri orale la ore şi lucrările elaborate la ore + 0,5 din
portofoliu.
Rezultatele evaluării finale se exprimă în note, conform scalei de notare (nota minimă de
promovare este nota 5) şi creditele academice. Rezultatul evaluării finale se înscrie în borderou
(lista de examinare) şi în carnetul studentului (în cazul unei note de promovare) de către cadrul
didactic responsabil. Borderourile vor include obligatoriu informaţii privind rezultatele
evaluărilor curente, nota în sistemul de notare naţional şi nota conform scalei de notare ECTS,
numărul de credite acumulat.

Notă: la examen se admit studenţii care au susţinut toate lucrările practice şi au prezentat
portofoliul.
Model de sarcini pentru evaluarea finală la disciplina
„Tehnici de garnisire I”ciclul I, licenţă
Test de evaluarea a cunoştinţelor la disciplina „Tehnici de garnisire I”
I.Citiţi atent enunţurile de mai jos şi răspundeţi succind la ele.
1.Care este importanţa studierii cursului „Tehnici de garnisire” pentru formarea specialistului
design versimentar?

3puncte

2.Enumeraţi și descrieți în linii generale tehnicile de garnisite studiate

4puncte

3.Dintre proprietăţile enumerate mai jos selectaţile pe cele ce definesc o lucrare garnisită:
densitate, conductibilitate termică, conductibilitate electrică, transparenţă, claritate, opacitate,
frumuseţe, tensiune mecanică, culoare, acurateţe, magnetic, diamagnetic, elasticitate, răsucire,
torsiune, fiabilitate, rezistenţă, densitate liniară, proprietăţi igienice, plasticitate, îngrijită.
5puncte
4.Din itemul precedent separaţi în colonițe aparte proprietăţile mecanice, igienice şi estetice
pentru un articol garnisit.
Proprietăţi penru articolul granisit
Mecanice

Igienice

Estetice

6 puncte
1.Descrieţi modul de alegere a spectrului de culori și materiale într-o confecție garnisită de
dumneavoastră?

5 puncte

2.Ce numit croșetare

3 puncte

3.Definiți noțiunea de tricotare

3 puncte

9. Descrieți elementele principale din croșetare ca: picioruș cu jeteu, fără jeteu..... 8 puncte
4.Descrieți elementele principale din tricotare

8 puncte

5.Explicaţi din ce motiv o confecţie necesită garnisită?

5 puncte

Barem de notare
10 (45-50)

5 (15-20)

9 (35-45)

4 (15-20)

8 (30-35)

3 (10-15)

7 (25-30)

2 (5-10)

6 (20-25)

1 (1-5)

Vă doresc succes!
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