
Programul Design şi Tehnologii Poligrafice prezintă oportunitatea formării multidisciplinare 

exprimate prin abilităţi integrate derivate din studiul artelor, designului, ingineriei tehnologiilor 

de design şi a celor de tipar, educaţiei, sănătăţii, protecţiei mediului, tehnologiilor 

informaţionale, din cercetare. Competenţele cheie ce se formează în cadrul programului Design 

şi Tehnologii Poligrafice vizează cele de: identitate, creativitate, comunicare, comunicare în 

limbi străine, bazate pe ştiinţă şi tehnologii, digitale, sociale, civice, antreprenoriale, 

management a proiectelor, sensibilizare şi expresie culturală, învăţare continuă. Competenţele 

cheie dezvoltate în cadrul programului corespund aşteptărilor pieţei muncii fiind elaborate în 

colaborare cu reprezentanţii instituţiilor editoriale, studiourilor de design, publicitate şi 

imagine/Media, foto, unităţilor economice tipografice, etc. 

Disciplinele de studiu de specialitate studiate, la ciclul I-Licenţă, în cadrul programului Design şi 

sunt : 

 Bazele compoziţiei;  Poligrafice generală; 

 Bazele compoziţiei în design;  Procese editoriale; 

 Coloristică;  Tehnologii pre-press; 

 Arte plastice. Desen;  Tiparul offset; 

 Istoria artelor şi a designului;  Managementul culorii; 

 Design grafic;  Serigrafie; 

 Design digital;  Tipar digital; 

 Media design;  Flexografie; 

 Designul comunicării vizuale;  Tehnologie şi designul ambalajelor; 

 Imagine şi publicitate;  Tehnologii de finisare a produselor 

tipografice; 

 Limbi străine;  Organizarea proceselor şi sistemelor 

editorial-tipografice; 

 Tehnologii informaţionale;  Managementul calităţii; 

 Bazele programării calculatoarelor;  Creativitate şi Inventică; 

 Softuri de procesare în designul grafic;  Prototipare de produs. 

 

Pe parcursul studiilor veți învăţa să aplicaţi abilităţile şi competenţele formate în proiecte reale 

derivate din mediul economic şi de afaceri având suportul cadrelor didactice universitare 

dedicate, notorii, cât şi mentorilor din mediul economic-parteneri  ai programului de studii.  

Vă veți forma portofoliul personal cu proiecte care va facilita cunoașterea competențelor dvs 

formate la angajare. 

Datorită parteneriatului colaborativ cu mediul economic, reprezentanţii mediului economic se 

implică activ în pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul Designului şi Tehnologiilor 

Poligrafice, asigură accesul în companii, studenţii cunoscând astfel mediul real economic,  

prezintă programului diverse oferte de angajare şi facilităţi avantajoase la recrutarea studenţilor 

şi absolvenţilor programului Design şi Tehnologii Poligrafice. 

 

Programul Design şi Tehnologii Poligrafice la ciclul I -Licenţă are o durată de studii de 4 ani/240 

credite , la ciclul II-Masterat-1,5 ani-90 credite. 

 

 

 



În vederea formării, Univeristatea Tehnică a Moldovei asigură accesul către: 

 Centrul computerizat dotat cu staţii de procesare grafică şi soft-uri specializate în domeniul 

designului; 

 laboratoare de studiu şi cercetare a materialelor şi evaluare a calităţii; 

 laboratoare de experimentare a tehnologiilor de tipar; 

 laboratoare de protipare de produs; 

 Centrul de Excelenţă şi Accelerare în Design şi Tehnologii “Zip House”; 

 Centrul de Excelenţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor “Tekwill”; 

 Hub-uri de creativitate aplicativă, cum al fi FabLab, etc.; 

 Sală de sport performantă; 

 Centrul de Excelenţă pentru studiul limbilor străine „Lexus” cu posibilitatea certificării 

competenţelor lingvistice prin examenul Cambridge, fiind şi reprezentant oficial al 

Centrului Cambridge; 

 Spaţii pentru studiu şi recreare; 

 Spaţii pentru luarea meselor şi gustărilor; 

 Spaţii pentru cazare pe durata studiilor. 

 Etc. 

 

Activitatea extracurriculară studenţească prezintă o multitudine de oportunități de implicare în 

diverse concursuri, hakatoane, expoziţii, conferinţe, tabere de creaţie, mese rotunde cu 

personalităţi notorii, târguri, etc. 

Pe pracursul studiilor studenţii se pot implica activ în activitatea a diverselor proiecte extinzând 

arealul competenţelor formate, inclusiv dezvoltându-le pe cele ce ţin de activitatea în echipă, de 

comunicare, de abordare multidisciplinară şi multicriterială. 

Motivarea este un principiu important promovat şi la programul Design şi Tehnologii 

Poligrafice, în acest sens studenţiilor fiindu-le comunicate oportunităţile de participare în 

concursuri de creativitate şi inginerie, de obţinere a burselor speciale şi de merit, acordundu-le 

tot suportul de mentorat necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


