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Programul de studii licenţă: Mobilier si amenajari interioare 
Domeniul:  Arhitectura de interior 

 
Informaţii generale 
Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu proba de desen (liber+tehnic) 
Durată: 3 ani (6 semestre); 180 credite ECTS  
Limba programului: română 
Forma de învăţământ: zi 
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Licentiat in specializarea Mobilier si Amenajari interioare 
 
Descrierea domeniului 
Formarea de specialisti in designul interioarelor a devenit o necesitate stringenta pentru Romania, unde alaturi de 
constructiile noi se deruleaza lucrari in domeniul reamenajarii si reabilitarii celor existente. 
In profilul specialistului pregatit in acest program de studii intra activitati de proiectare specifice, indrumare, 
coordonare, avizare si conlucrare cu industriile producatoare de materiale, mobilier si obiecte ce contribuie la 
realizarea ambiantei spatiului arhitectural. 
Acest program de studii de tip licenta va fi continuat cu un master de profil de 2 ani. 
 
Competenţe şi cunoştinţe dobândite 
Proiectare în designul interior (design, mobilier, restaurare). 
Istoria design-ului interior, a stilurilor de mobilier, a artei şi culturii. 
Materiale, estetica suprafeţelor, detalii de construcţii şi finisaje. 
Reprezentarea bidimensională a spaţiului interior, studiul formei şi utilizarea calculatorului. 
Rezistenţa materialelor, fizica construcţiilor, instalaţii. 
Reabilitarea şi restaurarea spaţiului interior 
Comunicare, lucru în echipă, coordonare, creativitate. 
Legislaţie, economie, management şi marketing. 
Abilităţi în spaţializarea unei scheme funcţionale. 
Abilităţi de a susţine şi prezenta un proiect de design interior. 
 
Discipline 
An 1 – Atelier bazic design, Desen de observatie, Reprezentari geometrice, Geometria formelor spatiale, 
Compozitie, Ergonomie, Matematica, Istoria artei, Materiale de constructii, Istoria arhitecturii universale, 
Constructii, Practica, Limbi moderne (engleza/franceza/germana), Educatie fizica;  
An 2 – Proiectare de interior, Studiul formei, Mobilier – tehnologie, Stilistica, Perspectiva, Structuri, Proiectare 
asistata de calculator, Istoria arhitecturii moderne, Istoria arhitecturii romanesti, Finisaje, Estetica materialelor, 
Practica, Limbi moderne (engleza/franceza/germana), Educatie fizica; 
An 3 - Proiectare de interior, Proiectare asistata de calculator, Compozitie – programe, Restaurare de interior, 
Design industrial, Instalatii in constructii, Legislatie si management de firma, Luminotehnica, Tendinte actuale, 
Locuire, Antropologia culturii, Design grafic, Mobilier urban, Design vestimentar, Restaurare de mobilier, 
Practica, Elaborare Diploma; 
 
 
 
 
 



   

  
 

Arhitectura în Universitatea „Politehnica” din Timişoara: 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara se claseaza in categoria 1, Universitate de Cercetare Avansata si 
Educatie, permitand recunoasterea diplomelor si in strainatate si beneficiind de posibilitatea de a organiza studii 
la toate cele 3 cicluri: licenta, masterat si doctorat. 
Se inscrie intr-un sistem de relatii internationale ce permite contracte bilaterale cu institutii similare europene si 
posibilitatea schimbului de experienta. 
Beneficiaza de un campus universitar ce cuprinde 16 camine studentesti, cantina studenteasca, policlinica 
studenteasca si 2 baze sportive moderne si performante,  
 
Perspective ale absolvenţilor 
Posibilitatea de a lucra in proiectarea de arhitectura de interior, restaurare, design de mobilier, dar si in domeniile 
conexe: design de produs, graphic design. 
Continuarea studiilor in strainatate datorita recunoasterii competentelor dobandite in cadrul Facultatii de 
Arhitectura, UPT. 
Continuarea studiilor de cercetare in domeniul mobilierului si amenajarilor interioare – urmarea unui masterat in 
cadrul institutiei. 
 
Contact: 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 
Facultatea de  Arhitectură 
Adresa:  Str. Traian Lalescu Nr. 2/A, 
                            Timisoara, 300 223; 
Telefon:               +40 0256 404 021 
Fax:  +40 0256 404 021 
E-mail: departament.arhitectura@gmail.com 
Web:  www.arh.upt.ro  
 


