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I. Informaţii de identificare a unităţii de curs
Facultatea: Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra: Ştiinţe fizice şi inginereşti
Domeniul general de studiu: 54 Tehnologii de fabricare şi prelucrare
Domeniul de formare profesională: 542 Textile, vestimentaţie, încălţăminte şi prelucrarea
pielii.
Denumirea specialităţii: Design vestimentar industial
Statutul: Disciplină la alegere
Orarul: Conform orarului de la facultate
Localizarea sălilor: Prelegeri – conform orarului, Lucrări practice – conform orarului.
Administrarea unităţii de curs:
Codul unităţii de

Credite

curs

ECTS

F.04.O.030

4

Total ore

24

Repartizarea orelor

Forma de

Limba de
predare

Prel.

Sem.

Lab

evaluare

6

-

18

Examen

Limba
română

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic
Elena Rotari, doctor în științe pedagogice, lector superior,
absolventă al Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” 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.

III. Integrarea unităţii de curs în programul de studii
Disciplina de studiu „Tehnici de garnisire I” 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.
IV. Competenţe prealabile

La începutul audierii disciplinei de studiu „Tehnici de garnisire” 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
decorativ-artistice.
V. Competenţe dezvoltate în cadrul unității de curs

Pe parcursul audierii disciplinei de studiu „Tehnici de garnisire” se vor forma şi dezvolta
următoarele competenţe de bază:


cunoașterea elementelor de bază din modulele: „Arta acului”, „Croșetarea”, „Arta
decorativă” etc. pentru decorarea produselor de îmbrăcăminte;



formarea abilităţilor de armonizare reciprocă a elementelor de decor, în corelaţie cu
diferite stiluri vestimentare;



studiul compoziţiei estetice a elementelor ce intră în structura costumului
contemporan;



formarea deprinderilor de a determina echilibrul cromatic în procesul de decorație a
vestimentaţiei;



structurarea modalităţilor originale de abordare a problemelor de decor, în
soluționarea cromaticii confecției în cadrul activităţilor practice;



aplicarea metodei asociative în decorarea artistică a vestimentaţiei;
VI. Finalităţile cursului

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;
VII. Conţinuturi
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor (curs)

Disciplina „Tehnici de garnisire a vestimentației I” este divizată în șase unităţi de învăţare.
Prelegeri
Nr
d/r

Tema

Nr de ore

Unitatea de învățare 1. Decorul vestimentar şi rolul lui în lumea modei
- 2 ore
1

Noţiuni introductive despre decor vestimentar. Funcțiile
2
decorului. Elemente decorative în vestimentație
Unitatea de învățare 2. Tehnologii de realizare a elementelor decorative.
2 ore

4.
5.

Caracteristica generală a sortimentului de materiale
decorative
Tehnologii de realizare a florilor decorative

1
1

Unitatea de învățare 3. Broderie – mijloc plastic de expresie
2 ore
7.

Întroducere. Importanţa şi necesitatea obiectului de studiu.

1

8.

Apariţia şe dezvoltarea broderiei. Definiţia broderiei.
Broderia ca mijloc de înfrumuseţare a ţesăturilor şi a
îmbrăcămintei.

1

Materiale şi ustensile aplicate în procesul de brodare.
Ornamentele. Definirea ornamentului. Tipuri de ornamente
şi prezentarea lor la diferite etape de dezvoltare a omenirii.

9.

1

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminarii/lucrări practice

Nr

Tema

d/r

Nr de ore

Unitatea de învăţare 1. Tehnologii de realizare a elementelor decorative – 6 ore
1

2.

6.

Sortimentul materialelor decorative. Realizarea florilor
decorative din piele ca accesoriu. Realizarea florilor
2
decorative din țesături diverse ca structura și culoare
folosind drept accesoriu.
Realizarea florilor decorative din panglică decorativă ca
4
accesoriu.
Unitatea de învăţare 2. Broderie – mijloc plastic de expresie – 8 ore
Realizarea broderie în cruciuliță
2

Realizarea punctelor înaintea acului, punctul de rămurică,
2
punctul lănţişor, punctul plin, punctul cruciuliţă, punctul
ocol.
9.
Puncte utilizate pentru tivuri: tiv executat cu punct de
4
tighel, tiv executat cu găurele; punctul de drug, punctul
feston.
Unitatea de învăţare 3. Executarea decorului cu aplicarea pierlelor artificiale
7.

(biserului) – 4 ore
10.

Realizare decolteului, terminațiilor cu biser în formă 3D

4

VIII. 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 utilizănd tehnicile studiate.
4. Puncte cu rol ornamental: punct înaintea acului, punctul de rămurică, punctul lănţişor,
punctul plin, punctul cruciuliţă, punctul ocol.
5. Procedee de brodare. Modul lor de execuţie. Puncte ornamentale pe fire scoase din pînze:
găurele, ajururi.

6. Puncte folosite pentru tivuri: tiv executat cu punct de tighel, tiv executat cu
găurele;punctul de drug, punctul feston.

IX. Evaluarea
Evaluarea studenţilor se realizează în corespundere cu Regulamentul-cadru privind
evaluarea cunoştinţelor studenţilor, obţinute în procesul de formare şi a rezultatelor academice
ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, aprobat prin Hotărârea Senatului
universitar, proces verbal nr. 3 din 23.11.2006.
Nota finală se determină după relaţia:
nota finală =0,6 din nota evaluării curentă + 0,4 din nota la examen
Examenul se promovează în scris.
Nota evăluării curente constă din: media aritmetică 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
Nota pentru fiecare lucrare constituie din două componente: una pentru corectitudinea şi
tehnica executării, alta - pentru cunoştinţe teoretice.
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.
1.

2.

Citiţi atent enunţurile de mai jos şi răspundeţi succind la ele.
Care este importanţa studierii cursului „Tehnici de garnisire” pentru formarea
specialistului design versimentar?
3

puncte

4

puncte

Enumeraţi și descrieți în linii generale tehnicile de garnisite studiate

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.

5

puncte

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
Pentru nota 10 (45-50)
9 (35-45)
8 (30-35)
7 (25-30)
6 (20-25)
5 (15-20)
4 (15-20)
3 (10-15)
2 (5-10)
1 (1-5)
Vă doresc succes!
X. Principiile de lucru în cadrul disciplinei
1. Este salutată poziţia activă a studentului care studiază din propria iniţiativă noi conţinuturi,
propune soluţii, noi modele de vestimente, formulează întrebări în cadrul prelegerilor şi a
orelor de laborator.

2. În cadrul disciplinei o atenţie sporită va fi oferită respectării principiilor etice. Prezentarea
unor soluţii ale sarcinilor, preluate de la colegi sau din alte surse, preluarea informaţiilor din
diverse surse, fără a face trimitere la sursă, va fi considerată plagiat şi va fi sancţionată prin
note de „1” .
3. În cazul în care studentul lipsește de la ore, el este obligat să efectuieze toate lucrările de
laborator la care a lipsit și să le susțină conform orarului consultațiilor curente la disciplină în
afara orelor de curs.
4.

În cazul în care studentul lipsește de la ore mai mult de 30% din orele repartizate la
disciplină, el nu este admis la proba de evaluare finală, în conformitate cu regulamentul în
vigoare, despre evaluare la USARB.

Notă: la examen sarcina poate fi practică, poate fi elaborată doar din întrebări ale conţinuturilor
ştiinţifice ale disciplinei sau să conţină şi întrebări şi sarcină practică ( care pot fi modificate şi
propuse de către cadrul didactic titular al disciplinei ).
XI. Referinţe informaţionale ale cursului
a)

Obligatorii
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190p.
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V.M.,
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pe
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M.
Industria
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1969. 175p.
4. DAGHI,
V.
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Chişinău. Lumina. 130p.
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de
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Editura
Meridiane,
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