
                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MO DULULUI  
 
 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md 

 

STUDIUL MATERIALELOR II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă 
la zi); 

 
3 

 
E F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

 
8 

II (învăţământ fără   
frecvenţ); 

4 E 
8 

 
 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Proiect de an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire 
aplicații 

Modulul I 

60 15 15  15 15 

Modulul  II, III 

180 45 45 36 45 45 

Total        240 60 60 36 60 60 

    

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Studiul materialelor textile I 

Conform competențelor Utilizarea adecvată a conceptelor de bază din studiul materialelor textile I, 
utilizarea metodelor de bază pentru studiul și determinarea   proprietăților 
geometrice și mecanice  ale materialelor textile, precum și  utilizarea  
adecvată a metodelor de bază din matematică, fizică, chimie și desen 
tehnic pentru determinarea caracteristicilor de bază ale materialelor 
textile. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, tablă și cretă colorată. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și 
convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții trebuie să dețină ustensilele specifice indicațiilor metodice și vor perfecta 
rapoarte de efectuare a lucrărilor. Termenul de predare a lucrării de laborator – o 
săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se 
depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
competențe 
profesionale 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice de obținere a 
materialelor textile. 

 Aplicarea principiilor și metodelor specifice proprietăților fizice ale materialelor 
textile pentru selectarea pachetului de materiale conform domeniului de utilizare; 

 Utilizarea adecvată de metode standard  de evaluare pentru adoptarea tehnicilor și 
metodelor de laborator necesare testării și selectării materialelor textile; 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea procedeelor tehnologice de obținere a 
diverseor tipuri de materiale textile; 

CP6. Evaluarea și asigurarea calității confecțiilor textile și din piele în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Capacitatea de a determina calitatea materialelor textile și auxiliare în conformitate 
cu standardele în vigoare,  argumentarea și interpretarea rezultatelor obținute. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității materialelor textile. 

Competențe 
transversale 

CT2. Realizarea în grup a unor lucrări de complexitate medie, cu identificarea și descrierea 
adecvată a rolurilor profesionale  la nivelul echipei  și respectarea principalelor atribute 
ale muncii în echipă. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Asimilarea  cunoștințelor  privind structura și proprietățile fizice ale materialelor textile 
și utilizarea principiilor de selectare  a materialelor conforme  pentru proiectarea 
confecționarea produselor vestimentare. 

Obiectivele specifice  Identificarea și selectarea metodelor și aparatelor corespunzătoare pentru 
încercarea materialelor textile; 

 Formarea și utilizarea unui algoritm optim de testare a materialelor textile; 
 stabilirea metodelor de testare și investigare a materialelor textile precum și 

interpretarea rezultatelor;       
 Obținerea experienței și îndemânărilor practice în valorificarea tehnologică a 

materialelor textile ce se reflectă în valoarea de prezentare a produselor 
vestimentare ; 

 Selectarea unui pachet optim de marteriale textile pentru un produs 
vestimentar; 

 Identificarea indicilor de calitate specifici unui sortiment de materiale șide 
determinare a indicelui complex de calitate; 

 Elaborarea fișei de selectare a unui pachet de materiale pentru diverse 
sortimente de produse vestimentare. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Modulul I 

Tema  1.1. Hidrofilia materialelor textile. 2 1 

Tema 1.2. Higroscopicitatea materialelor textile. 4 1 

Tema 1.3. Permeabilitatea la vapori, apă și aer a materialelor textile. 4 1 

Tema 1.4. Contracția materialelor textile 4 1 

Total modul I 15 4 

Modulul II 

Tema 2.1 Elemente de structură și principii de prelucrare a pieilor. 2 0,5 

Tema 2.2 Structura și componenta chimica a pieilor finite 2 0,5 

Tema 2.3 Proprietățile fizice ale pieilor finite. 2 0,5 

Tema 2.4 Proprietățile mecanice  ale pieilor finite 2 0,5 

Tema 2.5 Comporrtarea pieilor la flexiuni și abraziune 2 0,5 

Tema 2.6 Clasificarea  înlocuitorilor de piele 2 0,5 

Tema 2.7 Proprietățile fizico-mecanice ale înlocuitorilor de piele flexibili. 3 1 

Total modul II 15 4 

Modulul III 

Tema 3.1 Sortimentul materialelor textile destinate confecțiilor textile.. 2 1 

Tema 3.2 Studiul principiilor și metodelor de selectare a materialelor pentru un 

produs vestimentar. 

2 1 

Tema 3.3 Uzura produselor vesimentare. 2 1 

Tema 3.4 Studiul sortimentului țesăturilor din bumbac. 2 1 

Tema 3.5 Calitatea materialelor textile. 2 - 

Tema 3.6 Studiul sortimentului țesăturilor din in. 2 1 

Tema 3.7 Principii de elaborare a nomenclaturii indicilor de calitate și semnificația 

normativă. 

2  

Tema 3.8 Studiul sortimentului țesăturilor din lână. 2 1 

Tema 3.9 Criterii de evaluare și selectare a materialelor prin metoda expertizei. 4 1 

Tema 3.10 Studiul sortimentului țesăturilor din mătase. 4 1 

Tema 3.11 Calitatea materialelor textile 2 - 

Tema 3.12 Evaluarea complexă a calității materialelor textile. 4 1 

Total modul III 30 10 

Total prelegeri disciplină: 60 18 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

MODULUL I 

LL1.  Determinarea capilarității materialelor textile. 3 1 

LL2.  Determinarea umidității materialelor  textile. 4 1 

LL3. Determinarea permeabilității la vapori și transferului de umiditate a  

materialelor textile. 

4 1 

LL4. Determinarea contracției materialelor textile 4 2 

Total modul I 15 5 

MODULUI II 

LL1. Studiul metodelor de decupare a epruvetelor din piei și înlocuitpri de piele 

pentru încercări fizico-mecanice. 

2 0,5 

LL 2. Determinarea umidității pieilor finite 2 0,5 

LL 3. Studiul comportării pieilor finite față de vaporii de apă. 2 0,5 

LL 4. Determinarea rezistențeii și alungirii la rupere , modululuii de elasticitate și 

ridității pieilor finite. 

2 1 

LL 5. Determinarea ridității și elasticității înlocuitorilor  de pieile flexibili. 2 0,5 

LL 6. Determinarea rezistențeii și alungirii la rupere și sfîșiere a înlocuitorilor de 

piele. 

2 1 

LL 7. Determinarea rezistențeii la flexiuni repetate a înlocuitorilor de piele 

flexdibili.  

3 1 

Total modul II 15 5 

MODULUI III 

LL 1. Determinarea funcțiilor de bază pentru un produs  vestimentar și elaborarea 

fragmentului de sarcină. 

4 1 

LL 2. Determinarea gradului de semnificație al indicilor de calitate a materialelor 

de bază pentru un produs vestimentar. 

4 1 

LL 3. Determinarea valorilor reale a indicilor de calitate  pentru  materiale textile. 4 - 

LL 4. Studiul sortimentului țesăturilor din bumbac. 4 2 

LL 5. Studiul sortimentului țesăturilor din in. 4 2 

LL 6. Studiul sortimentului țesăturilor din lână. 4 2 

LL 7. Studiul sortimentului țesăturilor din mătase. 4 2 

LL 8. Elaborarea fișei de selectare a materialelor pentru un produs vestimentar 

intermediar. 

2 - 

Total modul III 30 10 

Total lucrări de laborator: 60 20 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 

 Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii și descrierii proprietăților fizice ale 
materialelor textile, diverselor sortimente de țesături, principiilor de planificare și testare a materialelor 
textile în funcție de domeniul de utilizare, metodelor de testare a materialelor, principiilor de selectare 
a materialelor într-un ansamblu vestimentar.  

 


