
RESTANȚE MODĂ 
 

LICENȚĂ 
 
VOLUMETRIE ȘI TRANSPINERE ÎN TRIDIMENSIONAL 
PROF.UNIV.DR. PAULA BARBU 
 
AN 1 SEM 1  
Linia și punctul 
https://classroom.google.com/u/1/c/NzQ1MjYyOTc1Mzha 
COD ACCES: mdbfbfw 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
AN 2 SEM 2 
Cucuteni 
https://classroom.google.com/u/1/c/NzQ1MjYyOTc1Mzha 
COD ACCES: mdbfbfw 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
 
PROIECTARE DIGITALĂ ŞI PRELUCRAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII 
LECTOR UNIV.DR. MATEI ARNĂUTU 
 
AN 1 SEM 1 
Realizați folosind tehnica colajului digital, un costum din elemente vizuale de tipul 
mașinăriilor folosite în construcții/demolări. 
https://classroom.google.com/u/0/c/ODQ2NjUzOTQ3NTFa 
COD ACCES: cp47kbx 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
AN 2 SEM 2 
Tema - Metamorfoza După ce parcurgeți tutorialele legate de selecții și de tehnici de 
combinare a imaginilor, creați o imagine în care să mixați imaginea unei insecte cu 
imaginea unui personaj uman, astfel încât trecerea dintre cele două să pară naturală, sub 
formă de trucaj. 
https://classroom.google.com/u/0/c/ODQ2NjUzOTQ3NTFa 
COD ACCES: cp47kbx 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
ILUSTRAŢIE DE MODĂ 
LECTOR UNIV.DR. MATEI ARNĂUTU 
 
AN 2 SEM 1 
Realizati ilustratia unui costum in tehnica tus (alb negru), de tip silueta, in care sa imbinati 
desenul de linie cu cel de suprafata.  
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyMzYzMjM1OTE3 
COD ACCES: 6lcfuz5 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
AN 2 SEM 2 
Tema Super-eroul Neaosh-Man 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyMzYzMjM1OTE3 
COD ACCES: 6lcfuz5 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
 
 
 



PROIECTARE DIGITALĂ ŞI PRELUCRAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII 
LECTOR UNIV.DR. MATEI ARNĂUTU 
 
AN 2 SEM1 
Alegeti o imagine din colectiile fotografiate anul trecut. Ajustati-i dimensiunea astfel incat 
sa fie potrivita pentru mediul online (72 dpi rezolutie, max. 1500 pixeli latura cea mare). 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyMzYzMjM1OTE3 
COD ACCES: 6lcfuz5 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
AN 2 SEM2 
Eye Candy Animation Parcurgeți tutorialul atașat. Ilustrați cu ajutorul unui gif construit din 
minimum 2 cadre conceptul de „Eye Candy” în fashion. Folosiți o serie de fotografii, făcute 
de voi, prelucrate și asamblate în Photoshop sub formă de animație. 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUyMzYzMjM1OTE3 
COD ACCES: 6lcfuz5 
DATA LIMITĂ: 07.09.2020 
 
 
EXPERIMENT STILISTIC ÎN MODĂ 
PROF. UNIV.DR. DOINA LUCANU 
 
AN1 SEM1 
TEMĂ: Fashion – Food realizați piese vestimentare și/sau accesorii inspirate din domeniul 
vast al gastronomiei 
Cod acces classroom.google.com : 44si3cf  
Data limităde predare: 09.09.2020  
Email: alina.gurguta@gmail.com  
alina.gurguta@unarte.org 
 
SIMBOLURI ŞI MESAJE ÎN VESTIMENTAŢIE 
PROF. UNIV.DR. DOINA LUCANU 
 
AN1 SEM2 
TEMĂ: Crearea unor accesorii pentru cap pornind de la colecția realizată de Viktor & Rolf - 
„Fall 2003 Ready to wear”  
Cod acces classroom.google.com : 44si3cf  
Data limităde predare: 09.09.2020  
Email: alina.gurguta@gmail.com  
alina.gurguta@unarte.org 
 
 
DESFĂŞURAREA COSTUMULUI ÎN SPAŢIU 
LECTOR UNIV.DR. SERGIU CHIHAIA 
 
AN 1 SEM 1 
Realizați o interpretare inspirată din tutorial 
https://www.facebook.com/groups/460480244855903 
 
AN 1 Sem 2 
Realizați 10 colaje(5 - A4 + 5 - A3) cu tema IZOLARE 
https://www.facebook.com/groups/460480244855903 
 
AN 2 SEM 1 
Realizați o interpretare inspirată din tutorial 
https://classroom.google.com/u/1/c/OTMxMzg1OTYyMDJa  
 
AN 2 SEM 2 
Realizați 10 colaje(5 - A4 + 5 - A3) cu tema IZOLARE 
https://classroom.google.com/u/1/c/OTMxMzg1OTYyMDJa 



TEHNICI FOTO 
LECTOR UNIV.DR. ALEXANDRU MĂRGINEAN 
 
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY2MjgyMzY3OTNa 
cod acces: drml3hm 
Data limită:07.09.2020 
 
CULTURA LIMBAJULUI VIZUAL 
LECTOR UNIV.DR. ALEXANDRU MĂRGINEAN 
 
https://classroom.google.com/u/1/c/NTc1NzU5NzQ2NTla 
cod acces: cuyg4wv 
Data limită:07.09.2020 
 
 
DESEN ȘI CULOARE ÎN MODĂ 
LECTOR UNIV.DR. OANA ROȘCA 
 
AN1 SEM 1 
Realizati o natura statica pe format A3, compusa din accesorii vestimentare in unul din cele 7 
contraste analizate la curs. 
Google Clasroom: https://classroom.google.com/c/NjcwNjc4Mzc5NDda   
Parola: hkfnwud 
DATA LIMITĂ: 10.09.2020 
 
AN1 SEM2 
Realizati 5 mini colectii pe format A2 (compuse din5 tinute complete cu accesorii), avand ca 
sursa de inspiratie 1punctul (sau cerc), 2 linia/dunga, 3 pata, 4 costumul renascentist, 5 tema 
la alegereI. 
Google Clasroom Desen si culoare in moda : 
https://classroom.google.com/c/NjcwNjc4Mzc5NDda   
Parola: hkfnwud 
DATA LIMITĂ: 10.09.2020 
 
 
ISTORIA COSTUMULUI 
LECTOR UNIV.DR. OANA ROȘCA 
 
AN1 SEM 1 
Realizati o analiza plastica a unui costum reprezentat in orice tablou renascentist. Includeti 
textul alaturi de imaginea aleasa intr-un pdf. 
Google Clasroom: https://classroom.google.com/c/OTI3NzY3NzE5MDFa  
Parola: dwdmifn 
Data limită de predare: 10.09.2020 
  
AN1 SEM 2 
Realizați o o copie (desen și culoare) după opera decorativă sau plastică( desen, pictură, 
sculptură din orice perioada istorică în care să apară un personaj costumat în maniera 
perioadei respective) și o analiză vestimentară (care să includă: anul și perioada descrisă, 
tipologia personajului, idealul de frumusețe reprezentat, descrierea amanunțită a pieselor 
vestimentare, forma, tipul și culoarea materialelor folosite, motivul pentru care ați ales acestă 
operă și ce element din acest costum ați prelua pentru o viitoare colecție și de ce) . Predarea 
se face sub forma unui document pdf. în care inserați copia alături de original și textul analizei 
de maxim 2 pagini.  
Google Clasroom: https://classroom.google.com/c/OTI3NzY3NzE5MDFa  
Parola: dwdmifn 
Data limită de predare: 10.09.2020 
 
 
 



AN 1 SEM 2 Scenografie 
Realizati o varianta de costum pentru personajele din Micul Print "Le Petit Prince" de 
Antoine de Saint-Exupéry. Predarea se face intr-un document de tip pdf. în care încărcați 
desenele voastre alături de un text de maxim 2 pagini în care vă prezentați (susțineți) 
opțiunile voastre de costum. 
Google Clasroom: https://classroom.google.com/c/OTI3NzY3NzE5MDFa  
Parola: dwdmifn 
Data limită de predare: 10.09.2020 
 
TEHNOLOGIA ȘI CONSTRUCȚIA TIPARULUI 
LECTOR UNIV. DR. ANTOANETA TICĂ 
 
AN 1 SEM 1 
TEMĂ: Studenții trebuie să deseneze un tipar de rochie dreaptă, specificând dimensiunile 
pentru care crează modelul. 
Link curs online: 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUxNzQ5MjQ0MzQx 
Cod curs: 4iscyah 
Data limită de predare: 11.09.2020 
	
AN1 SEM 2 
TEMĂ: Transformarea tiparului de bază prin inserarea de forme geometrice tridimensionale. 
Link curs online: 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUxNzQ4MjQyOTc4 
Cod curs: gah45ve 
Data limită de predare: 11.09.2020 
	
 CONSTRUCȚIA TIPARULUI 
LECTOR UNIV. DR. ANTOANETA TICĂ 
 
AN2 SEM1 
 
TEMĂ: Realizarea unei ținute (schiță de idee și desenul tiparului) în funcție de printul unui 
material. 
Link curs online: 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUxNzYyMjE4MzE4 
Cod curs: lkzwaii 
Data limită de predare: 11.09.2020 
 
AN2 SEM 2 
 
TEMĂ: Folosirea tiparului în straturi și evidențierea acestora prin folosirea cromaticii tot în ton. 
Modificarea și gradarea tiparului. 
Link curs online: 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUxNzYyMjE4MzE4 
Cod curs: cuuc4kw 
Data limită de predare: 11.09.2020 
 
 
SINCRETISM AL ARTELOR 
LECTOR UNIV. DR. RĂZVAN VASILESCU 
 
AN 1 SEM 1 
Temă: Realizați un produs vestimentar din netex(material nețesut) negru cusut cu ață albă 
inspirat de silueta care v-a adus la MODA-UNArte; fotografiați-l pe manechin în 5 unghiuri 
diferite .  
https://classroom.google.com/u/1/c/ODM3NDQ4NDYyNzla 
COD ACCES: wutcyzq 
Data limită de predare: 11.09.2020 
 



 
SINCRETISM AL ARTELOR 
PROF.UNIV DR. RUCSANDRA POPP 
 
AN1 SEM 2 
Realizați trei planșe A3 cu siluetele voastre schițate din față, profil și spate.(Câte o planșă pt 
fiecare tip de contrast). Analizați critic care sunt zonele care merită să fie puse în valoare și 
care ar putea fi mascate de costum. Utilizând cele trei tipuri de contrast (valoare, calitate, 
cald/rece) puneți cât mai bine în valoare siluetele desenate. 
Tehnica la alegere (creioane colorate, acrilic, colaj, tehnică mixtă, etc) 
Bibliografie: 
Iohanes Itten- Kunst der Farbe  
Dan Mihăilescu -Limbajul culorilor și al formelor. 
Adina Nanu -Arta pe Om  
DATA LIMITĂ: 05.092020 - poppunda@gmail.com 
 
 
TEHNICI DE TRANSPUNERE BI ȘI TRIDIMENSIONALE 
LECTOR UNIV. DR. RĂZVAN VASILESCU 
	
AN 2 SEM 1 
Tema: Costumbre. Improvizați o sesiune foto sau video care să  surprindă umbra unei  ținute 
din garderoba sau portofoliul personal  încearcând să reconstruiți o siluetă inspirațională.  
https://classroom.google.com/u/1/c/MTUyOTAwNTYzNTQ2 
COD ACCES: nlp6wd2 
Data limită de predare: 11.09.2020 
 
AN 2 SEM 2 
Tema: Fashionable protection. Realizați o compoziție –(la alegere: documentare scris-
foto/moodboard/schițe/colaj/etc, format landscape) inspirată de funcția de protecție a 
costumului. 
https://classroom.google.com/u/1/c/ODM3NDQ4NDYyNzla 
COD ACCES: wutcyzq 
Data limită de predare: 11.09.2020 
 
 


