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Design Grafic IV și Media Design 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Design și tehnologii poligrafice 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 543.4 Design și tehnologii poligrafice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

V 
VI E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
9 

 
1. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

270 (zi) 45 90 4ore/stud. 45 90 

270 (f/r) 6 14 3 ore/stud. 84 166 

 
2. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele compoziției, Bazele reprezentării obiectuale I, Bazele reprezentării 
obiectuale II, Bazele reprezentării obiectuale III, Bazele reprezentării 
obiectuale IV, Bazele reprezentării obiectuale V, Design grafic I, Design 
grafic II, Design grafic III și Fotografia, Tehnologii informaționale applicate. 

Conform competenţelor Abilitatea de a elabora produse media digitale, tradiționale, de utiliza 
aplicații specializate computerizate în crearea produselor media. 

 
3. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, materialele didactice ilustrative cât și acces la internet. 
Cursul este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii, 
la fel li se pot adresa întrebări în timpul cursului, în momentul în care se pun probleme 
de logică sau care fac apel la domeniile studiate anterior. 
Disciplina universitara impune respectarea orei de începere și terminare a cursului. 

Laborator/seminar Realizarea lucrărilor implică consultarea notițelor de curs și folosirea instrumentelor de 
desenat din aplicațiile computerizate. Fiecare student va desfășura o activitate 
individuală care implică realizarea lucrărilor pe diferite teme prezentate la începutul 
lucrării de laborator.  
Studenții vor elabora lucrări de concepție proprie vizând soluționarea grafică a 
produselor tipografice utilizând elementele compoziționale, principiile și legitățile 
compoziționale. Termenul de predare a lucrărilor elaborate  – o săptămână după ținerea 
cursului teoretic cu referință la tematica abordată.  
Disciplina academica se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

 
 
 

4. Competenţe specifice acumulate 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

CP 1. Conceperea estetică a produselor Media digitale, produselor media tipografice ca rezultat 
a studiilor de marketing și focus grupe ale utilizatorilor.  
✓ Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din 

bazele compoziției, bazele reprezentării. 
✓ Utilizarea cunoștințelor de bază din disciplinele/module fundamentale pentru explicarea 

şi interpretarea rezultatelor teoretice artistice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor 
specifice domeniului editorial-tipografic. 

 CP 2. Operarea cu aplicațiile software specializate realizarea produselor media realizarea 
elementelor estetice și constructive în proiecte de produse comerciale media. 

✓Definirea criteriilor de referință și a metodelor specifice domeniului artistic cu aplicații în 
designul grafic în vederea asigurării caracteristicilor multifuncționale produselor 
tipografice, publicitare și media necesare de asigurat. 

✓Utilizarea cunoștințelor de bază din ştiinţele artistice și tehnice ale domeniului pentru 
explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte și situaţii necesare în identificarea 
şi analiza caracteristicilor funcţionale ale produselor editoriale, tipografice, publicitare și 
media. 

CP 3. Identificarea conformă a soluțiilor constructive de realizare a produselor media bazată pe 
principiul optimizării. 
✓ Stabilirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul, aplicațiilor. software 

şi tehnologiilor digitale, capabile să soluționeze obiectivele impuse în conceperea 
estetică și constructive a produselor editoriale tipografice, publicitare și media. 

 Utilizarea adecvata a cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 
conceptelor, procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare în conceperea estetică a 
produselor pin utilizarea aplicațiilor software şi a tehnologiilor digitale. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi desfășurarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiții de autonomie restrânsă şi asistență calificată. Promovarea 
raționamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilității practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT2. Realizarea activităților şi îndeplinirea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 
pozitive şi respectului în raport cu colegii, diversității, multiculturalității şi 
îmbunătățirii continue a propriei activități. 

 
 

5. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Dobândirea abilităților și competențelor de realizare a produselor media digitale cât și 
ale celor tipărite. Dobândirea abilităților de utilizare a aplicațiilor de creare a 
produselor media, InDesign. 

Obiectivele specifice 1. Dezvoltarea aptitudinilor creative în realizarea produselor comerciale media. 
2. Realizarea proiectelor media web. 
3. Formarea deprinderilor de utilizare a aplicațiilor cloud de creare a produselor 

comerciale web. 
4. Dezvoltarea aptitudinilor de creație a produselor media de tipar. 
5. Abilitatea de a aplica aplicații de grafică media, Adobe InDesign. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului - Design grafic  

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor pentru modului Design grafic  

T.1. Media Designul. Web Designul 1 
1 T.2. Etapele de Bază de elaborare a poiectului Web 2 

T.3. Analiza corelației: Gândire – Design. 2 1 

T.4. Empatia 
 T.4.I. Situatii si erori 

2 

T.5. Mindmap-ul 2 

T.6. Tipuri de Cercetări în Design și focusarea. 
T.6.I. Cercetări de Design preliminare. 
T.6.II. Cercetări de Design fundamentale. 
T.6.III. Focusarea. Tipuri de focusare 

2 

1 
T.7. Tendințe în Webdesign. 2 

T.8. Imaginea 2D. 2 

T.9. Culoarea în Webdesign. 2 

T.10. Grila modulară 1 

T.11. Psihofiziologia interfețelor grafice 
 T.11.I. Gruparea. 
 T.11.II. Contrastul 
 T.11.III. Citirea. 

3 

1 T.12. Utilizarea prototipurilor în designul site-urilor. 2 

T.13. Storytelling-ul digital 2 

T.14. Tipografica în Webdesig. 2 

T.15. Spațiul. Utilizarea spațiului în design-ul media. 
 T.15.1. Coperta 

1 

T.16. Dinamica, storytelling-ul în design-ul media. 
 T.16.1. Introducere Indesign. Setare InDesign. Elemente de control. 

1 

1 

T.17. Coloanele și grila în design-ul media. 
 T.17.1. Crearea unui fișier nou. Setare fișier nou InDesign. 

2 T.18. Câmpurile în design-ul media. 
 T.18.1. Elementele de marcaj. Liniile de ghidarea, grilele de bază, grilla 

fisierului în InDesign. 

T.19. Intervalele în design-ul media. 
 T.19.1. Lucru cu Frame-urile și obiectele. Textele. Imaginele. Obiectele. 

2 
T.20. Lățimea în design-ul media. 
 T.20.1. Machetarea textului în InDesign. 

T.21. Mărimea în design-ul media. 
 T.21.1. Lucru cu illustrațiile în InDesign. 

2 
1 T.22. Contrastul în design-ul media. 

 T.22.1. Operațiile de bază cu obiectele în InDesign. 

T.23. Caracterele în design-ul media. 2 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 
 

 T.23.1. Lucru cu paleta Master în InDesign. 

T.24. Titlurile și intorducerea în design-ul media. 
 T.24.1. Machetarea în coloane în InDesign. 

T.25. Subtitlurile și letrinele în design-ul media. 
 T.25.1. Lucru cu culorile în InDesign. 

2 
T.26. Citatele, inscripțiile în design-ul media. 
 T.26.1. Lucrul cu stilurile în InDesign. 

T.27. Imaginile și ilustrațiile în design-ul media. 
 T.27.1. Activitatea cu stilurile în InDesign. 

2 

1 

T.28. Reprezentările grafice în design-ul media. 
 T.28.1. Lucrul cu stilurile în InDesign 

T.29. Coperta în design-ul media. 
 T.29.1. Lucrul cu stilurile. InDesign. 

2 
T.30. Cuprinsul în design-ul media. 
 T.30.1. Operarea cu tabele în InDesign. 

T.31. Culoarea în design-ul media. 
 T.31.1. Lucru cu stilurile predefinite în InDesign. 

2 T.32. Originalitatea în design-ul media. 
 T.32.1. Operarea cu frame-urile, formulele și reprezentările grafice 
predefinite în InDesign. 

Total prelegeri 45 6 

 

6. Conținutul unității de curs/ modulului-lucrări de laborator 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica Lucrărilor de laborator 

L.1. Obiective, stabilirea ideii de bază. Structura website-ului. Conceperea 
elementele de bază (2 website-uri). 

6 
2 

 
L.2. Studiul și analiza concurenților. Identificarea produselor analogice, și a 
modelelor ce inspiră (20 exemple). 

6 

L.3. Elaborarea schiței website-ului/prototipului (2 website-uri - 6 schițe total). 6 2 

L.4. Elaborarea conținutului website-ului (2 website-uri). 6 2 
L.5. Elaborarea designului website-ului (2 website-uri). 6 

L.6. Realizarea și lansarea website-ului (2 website-uri). 15 2 

L.7. Identificarea obiectivelor, conceptualizarea ideii de bază. Structurarea 
revistei. Conceperea  elementele de bază (2 reviste). 

6 

2 L.8. Studiul și analiza concurenților. Identificarea produselor analog, și a 
modelelor de inspirație (20 exemple). 

6 

L.9. Elaborarea schițelor revistei/prototipurilor (2 reviste - 6 schițe total). 6 

L.10. Elaborarea conținuturilor revistelor (2 reviste). 6 
2 

L.11. Elaborarea designului revistelor (2 reviste). 6 

L.12. Realizarea și lansarea revistelor. (2 reviste). 15 2 

Total lucrări de laborator 90 14 
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1. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi                15% 15% 30% 40% 

F/r              20% 30% 50% 

Standard minim de performanţă 

Prezența şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator. 
Prezentarea tuturor lucrărilor de laborator. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări. 
Demonstrarea în lucrări a cunoașterii condițiilor de aplicare a reperelor teoretice prezentate. 

 

 

 


