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PROIECTARE FUNCȚIONALĂ ȘI ERGONOMICĂ ÎN TEXTILE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie 

Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 

Programul de studii Design și dezvoltare de produs 

Anul de studii 
Semestrul 

Tip de 
evaluare 

Categoria formativă 
Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență) 1 E F –fundamentală O - obligatorie 6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Activitatea individuală 

Curs 
Aplicații 
practice 

Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire seminare 

180 24 24 - 48 84 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Nu sunt. 

Conform competențelor Proiectarea îmbrăcămintei/încălțămintei din diverse materiale, 
sortimente și pentru diverse grupuri-țintă de purtători 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

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

Seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 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. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CPS 2. Analizează situația preproiect a produselor vestimentare/încălțămintei funcționale și 
ergonomice. 

CPS 3. Proiectează produse vestimentare/încălțăminte funcționale și ergonomice. 

Competențe 
transversale 

CT 1. Autonomie și responsabiIitate. Ехесută unele sarcini рrоfеsiоnаlе complexe, în condiții 
de autonomie și de independență profesională. 

CT 3. Dezvoltare реrsоnаlă. Ехеrсită autocontrolul procesului de învățаге, previziunea 
nеvоilог de fоrmаrе, аnаlizа сritiсă а рrорriеi activități profesionale. 

 

6. Rezultatele învățării unității de curs/modulului 

Cunoștințe Principii de proiectare a produselor vestimentare/încălțămintei funcționale și ergonomice cu 
destinație specială de diverse sortimente. 

Abilități Să înțeleagă și să caracterizeze complex particularitățile antropomorfologice ale corpului 
uman. Să selecteze adaosurile constructive necesare la proiectarea produselor de 
îmbrăcăminte/încălțămintei funcționale și ergonomice. Să cunoască și să aplice principiile de 
proiectare a produselor vestimentare/încălțămintei funcționale și ergonomice. 
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7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de 

ore 

T 1. Introducere în disciplină. Scopul şi obiectivele disciplinei. 2 

T 2. Caracteristici morfofuncţionale şi biomecanice ale componentelor aparatului locomotor. 
Anatomia funcţională şi biomecanică a segmentelor corpului omenesc. 

6 

T 3. Caracteristica antropomorfologică complexă a formei exterioare a corpului uman. 4 

T 4. Studiul ergonomic al corpului uman adaptat la diverse activități. 4 

T 5. Principii de proiectare a îmbrăcămintei/încălțămintei ergonomice. 4 

T 6. Particularități de proiectare a îmbrăcămintei/încălțămintei funcționale și multifuncționale. 4 

Total curs: 24 

LL 1. Caracteristica generală a formei exterioare a corpului uman. Determinarea ţinutei corpului 
uman. 

6 

LL 2. Determinarea particularităţilor antropomorfologice ale purtătorului individual. 4 

LL 3. Stabilirea datelor inițiale necesare proiectării produselor vestimentare/încălțămintei 
ergonomice în funcție de sortiment și grupul-țintă de purtători. 

4 

LL 4. Proiectarea produselor vestimentare/încălțămintei funcționale și ergonomice. 10 

Total aplicații practice: 24 
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9. Evaluare 

Evaluarea semestrială – 60% Evaluarea finală - 40% 

Periodică 
Curentă Activitatea individuală Examen 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare; Obținerea notei minime de „5” la evaluarea periodică; 
Obținerea notei minime de „5” la evaluarea curentă; Obținerea notei minime de „5” la lucrul individual; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii principiilor de proiectare a 
îmbrăcămintei/încălțămintei funcționale/multifuncționale și ergonomice de diverse sortimente și pentru 
diferite grupe-țintă de purtători. 

 


