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/. 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: 542.2 Design vestimentar industial 

Orarul: Conform orarului de la facultate

Localizarea sălilor: Prelegeri -  conform orarului, Lucrări practice -  conform orarului. 

Administrarea unităţii de curs:

Codul unităţii de 

curs

Credite

ECTS

Total

ore

Repartizarea orelor
Forma de 

evaluare

Limba de 

predarePrel. Sem. Lab
1.

indiv

M.07.A.064 5 150 45 - 30 75 Examen
Limba

română

Statutul: Disciplină obligatorie

II. Informaţii referitoare la cadrul didactic

^ Elena Rotari, doctor în ştiinţe pedagogice, lector superior,
I »  *»' 2 ®
ţ  absolventă al Universităţii de Stat „Alecu Rusoo” din Bălţi, specialitatea

s d K  „Fizică şi educaţie tehnologică”.

B'r0Ul ~ 0I7’ ° 16' Telefon: 069465265, 079965265. 
t  *  E-mail: îotarielenaS 1 ■'<fcvahoo.com

ft p: . b
Orele de consultaţii -  marţi, miercuri: 14.10-15.10. Consultaţiile se 

oferă în regimul „faţă-în-faţă”, prin utilizarea poştei electronice şi prin Skype.
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HI. Integrarea unităţi de curs în programul de studii

Unitatea de curs „Confort vestimentar” prezintă un curs ce este adresat prin conţinut şi 

formă studenţilor specialităţii Design vestimentar industrial, ca viitori specialişti în domeniul 

textil şi cel al confecţiilor textile şi din piele, vor trebui să conceapă şi să ordoneze procese, să 

transpună în termeni concreţi o serie de concepte şi să ia măsurile practice corespunzătoare unei 

anumite situaţii, în aşa fel încât firmele în care aceştia îşi desfăşoară activitatea să fie competitive 

pe piaţă.

Cercetarea privind consumatorul de produse textile şi de confecţii presupune identificarea 

atitudinii acestuia faţă de noile produse, precum şi criteriile care influenţează decizia de 

cumpărare.

Decizia de cumpărare a unui produs de îmbrăcăminte implică integrarea unor factori 

individuali într-un întreg, constituit din caracteristicile îmbrăcămintei, caracteristicile 

psihologice ale cumpărătorului (în ceea ce priveşte purtarea îmbrăcămintei), factorul economic şi 

nu în ultimul rând cel social.

Cercetarea confortului şi a funcţiilor produselor textile este un instrument în obţinerea 

unor avantaje competitive susţinute pentru întreprinderile de profil.

Din aceste considerente, apreciez că pentru specialiştii în domeniul textil şi cel al 

confecţiilor este necesară cunoaşterea unor aspecte specifice confortului la purtarea 

îmbrăcămintei.

IV. Competenţe prealabile

La începutul audierii unităţii de curs „Confort vestimentar” studentul trebuie să posede 

competenţe de:

- căutare, analiză, sinteză, sistematizare a materiei de studiu ce ţine de disciplinele 

studiate anterior (desen, coloristică, istoria costumului, teoria compoziţiei etc.);

- autoinstruire, autoevaluare a performanţelor personale formate anterior în cadrul 

studiului disciplinelor universitare ce se referă la domeniile proiectiv-artistice, 

structuri textile ( fibre, fire, ţesături şi tricoturi), fizică (calorimetrie, fizica 

fluidelor), metrologie textilă etc.

V. Competenţe dezvoltate în cadrul unităţii de curs
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Pe parcursul audierii disciplinei de studiu „Confort vestimentar” se vor forma şi dezvolta 

următoarele competenţe de bază:

Identificarea şi definirea funcţiilor produselor vestimentare.

- însuşirea metodelor şi indicatorilor specifici pentru evaluarea funcţiilor 

sanogenetice ale produselor vestimentare.

- Capacitatea de analiză a valorii unui produs de îmbrăcăminte, de stabilire a 

funcţiilor impuse acestuia şi de alegere a materialele destinate fiecărui strat din 

structura produsului şi ansamblului vestimentar

- Evaluarea confortului termofiziologic şi psihosenzorial la purtarea îmbrăcămintei.

- Optimizarea structurală a îmbrăcămintei cu destinaţie precizată.

VI. Finalităţile cursului

în urma parcurgerii acestei discipline, studentul va fi capabil să:

CP1. Aplicarea cunoştinţelor profunde despre confortul vestimentelor.

CP2. Aplicarea celor mai importante concepte şi teorii despre fncţiile produselor 

vestimentare cît şi confortul lor la purtare.

CP2. Selectarea materialelor necesare la producerea vestimentelor confortabile, pentru 

pastrarea confortului.

CP3. Aplicarea metodelor, tehnicilor adecvate pentru confecţionarea unui produs 

vestimentar confortabil.

CP4. Aplicarea procedeelor de producere a vestimentaţiei pentru elaborarea conceptului şi 

proiectarea constructiv-tehnologică a colecţiilor de modele ţinînd cont de proprietăţile 

materialelor textile.

CP5. Aplicarea principiilor de proiectare artistică a vestimentaţiei, standardelor şi normelor 

de proiectare pentru diverse tipuri de vestimente sub aspectul interdependenţei material-produs- 

tehnologie luind în consideraţie aspectul economic şi ecologic al produsului.
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VII. Conţinuturi

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor (curs)

a) Prelegeri

Nr

d/r
Tema Nr de ore

I. Funcţiile produselor vestimentare - 4 ore

1 1.1 .Clasificarea şi definirea funcţiilor produselor 

vestimentare 2

1.2. Confortul la purtarea îmbrăcămintei. Definiţii şi 

metode de evaluare 2

II. Informaţii generale despre corpul uman şi mediul său ambiant -  4 ore

2. 2.1. Procesele termogenetice. Evaluarea producţiei termice 

a corpului uman Procesele termolitice
2

2.2.Reglarea temperaturii corporale. Influenţa mediului 

asupra organismului uman
2

III. Funcţiile de confort termofiziologic ale îmbrăcămintei -  28 ore

3 3.1. Absorbţia şi transferai umidităţii în şi prin 

îmbrăcăminte

3.1.1. Mecanismele proceselor de absorbţie şi transfer a 

umidităţii

3.1.2. Proprietăţile fizice textile care definesc 

comportamentul îmbrăcămintei în mediu umed

3.1.3. Factorii ce determină sau influenţează 

comportamentul îmbrăcămintei în mediu umed

3.1.4. Elemente de calcul pentru optimizarea transferului 

de umiditate corp-mediu prin îmbrăcăminte

8

3.2.Capacitatea de ventilare a îmbrăcămintei

3.2.1. Permeabilitatea la aer. Metode şi indicatori de 

evaluare

3.2.2. Factorii de influenţă ai permeabilităţii la aer.

3.2.3. Elemente de calcul pentru optimizarea schimbului de

6
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aer corp-mediu prin îmbrăcăminte

3.3. Izolaţia termică a îmbrăcămintei

3.3.1 Proprietăţile fizice textile care definesc capacitatea

de izolaţie termică a îmbrăcămintei

3.3.2. Legile proceselor de transfer termic aplicate la 

îmbrăcăminte

3.3.3. Calcule termice specifice proiectării structurilor 

vestimentare

3.3.4. Factorii de influenţă şi corecţiile necesare calculeor 

termice

8

3.4. Straturi şi structuri vestimentare cu funcţii 

performante şi inteligente

3.4.1. Îmbrăcămintea tranzitiv-sorbtivă performamntă

3.4.2. Îmbrăcămintea cu ventilare forţată

3.4.3. Îmbrăcămintea cu izolaţie termică activă

6

IV. Funcţiile psihosenzorialc ale îmbrăcămintei -  6 ore

4. 4.1. Clasificarea şi definirea senzaţiilor de disconfort 

Factorii de influenţă
2

4.2. Metode de evaluare a confortului psihosenzorial 2

4.3. Efecte dermatologice posibile la purtarea 

îmbrăcămintei
2

V. Particularităţi în structurarea produselor vestimentare cu destinaţie limitată - 3

ore

5. 5.1. îmbrăcămintea pentru copii şi bătrâni
1

5.2. îmbrăcămintea cu destinaţie specială (de protecţie, 

sportivă, medicală, militară etc)
2

Total 45
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b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminarii/lucrări practice

Nr

d/r
Tema Nr de ore

i Hidrofilia şi higroscopicitatea materialelor destinate 

îmbrăcămintei
6

2. Permeabilitatea şi rezistenţa la trecerea vaporilor 4

3. Permeabilitatea şi rezistenţa la trecerea aerului 4

4. Conductibilitatea şi rezistenţa termică a îmbrăcămintei 4

5. Coeficientului total de transfer termic impus îmbrăcămintei 4

6. Evaluarea globală a confortului termofiziologic 4

7. Evaluarea confortului senzorial 4

Total 30

VIII. Evaluarea

Evaluarea studenţilor se realizează în corespundere cu Regulamentul privire la evaluarea 

rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălti, aprobat 
Hotărirea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălti (procesul verbal nr. 9 din 

I6.0J.20II)

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.
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IX. 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 elice 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 „I”

3. în cazul în care studentul lipseşte de la ore, el este obligat să efectuieze toate lucrările de laborator la 

care a lipsit şi să le susţină conform orarului consultaţiilor curente la disciplină în afara orelor de curs.

4. în cazul în care studentul lipseşte 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).
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X. Model de sarcini pentru evaluarea finală la disciplina 

„Confort vestimentar” 

ciclul I, licenţă

Şeful catedrei de Ştiinţe fizice şi inginereşti 

_________ dr. conf. Beşliu Vitalie

Aprobat

Test de evaluare a cunoştinţelor sumative 

pentru unitatea de curs „ Confort vestimentar” a studentei gr. DVI

1. Definiţi noţiunea de confort vestimentar................................................................ 5 puncte

2. Descrieţi relaţia corp-îmbrăcăminte-mediu............................................................ 5 puncte

3. Descrieţi factorii care influenţează confortul vestimentar................................... 10 puncte

4. Ce numim confort termofiziologic............................................................................5 puncte

5. Executaţi în formă grafică aspectele esenţiale în definirea confortului..................5 puncte

6. Enumeraţi şi descrieţi elementele designului vestimentar..................................10 puncte

7. Descrieţi principiile designului vestimentar ca:

- Alternanţa

- Ritmul

- Concentraţia

- Proporţia echilibrul 20 puncte

8. Explicaţi schematic cerinţele consumatorului privind produsele vestimentare. .. 

.................................................................................................................................10 puncte

9. Executaţi în formă tabelară căile de transfer termic.............................................5 puncte

10. Ce numim textile inteligente................................................................................. 5 puncte

11. Descrieţi aplicaţiie textilelor inteligente in industria textilă................................10 puncte

Barem de notare

Pentru nota 10 (85-90) 5 (39-45)

9(76-84) 4(19-38)

8 (63-75) 3 (13-18)

7(53-62) 2(6-12)

6(46-52) 1(1-5)

Vă doresc succes!
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a) Obligatorii

1. M1ŢU, S. Confortul şi funcţiile produselor vestimentare, Editura Gh. Asachi, laşi, 1993. 120p.

2. HOBLEA, Z. Structura şi proiectarea îmbrăcămintei. Editura Gh. Asachi, laşi, 1999. 220p.

3. CRUTEZA, A., Design vestimentar: Noţiuni introductive, Iaşi, Performantica, 2003, 272 p.

2. BERDNIK, T. O., Nekliudova T. P., Design kostiuma. Editura Feniks, Rostov-pe-Don 2000 

(I.rusă). 200 p.

3. DESLANDRES, Y., Histoire de la mode du XX-e siecle. Editura Somogy, Paris 1986. 150 p.

4. PARMON, F. M , Compoziţia costumului. Editura l.egkaea promîşlennosti, Moscova 1985 (I. 

rusă), 80 p.

5.. ryCEMHOB, r.M., n ap., KoMnotuifUR rocmioMa: Vneo. flocooue Ojih cmyd. ebicut. yueo. 

3aeeâeituii, MocKBa, MaaaTe.ibCKHH ueHTp «AKaaeMna», 2004, 432 c.

XI. Referinţe informaţionale ale cursului
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