
Titlu curs on line  
Profesori  Mary Di Venere - Roberto Larsson 
Programă Conţinut Verificare Verificare

Noţiuni de modelistică   - Construcţia principalelor baze de 
îmbrăcăminte pentru femeie

10 lecţii cu 
verificare

Tehnici de croire şi confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte
6 lecţii cu 
verificare

Anatomie şi proporţii ale figurii umane 3 verificări 
Crochiul de modă - tehnic şi de prezentare - desen plat 7 verificări 
Principalele linii şi volume ale rochiilor de femeie 7 verificări 
Desene ale principalelor modele cu transformările relative
Tehnici de colorare - Structura şi proiectarea unei colecţii 7 verificări 
Prezentare colecţie completă examen final

lecţia 1 Construcţia fustei clasice -tiparul de bază
lecţia 2 Structura şi realizarea crochiului feminin în 4 viziuni
lecţia 3 Fusta plisată - Fusta cu pliu 
lecţia 4 Faţa în prezentare frontal
lecţia 5 Fusta cloş - Fusta semicloş
lecţia 6 Faţa din profil
lecţia 7 Corsajul de bază - Mâneca de rochie 
lecţia 8 Desenarea unei figuri  în echlibru
lecţia 9 Paltonul ajustat - bază
lecţia 10 Croirea fustei
lecţia 11 De la schiţă la crochiul final
lecţia 12 Mâneca paltonului ajustat 
lecţia 13 Faze de prelucrare ale fustei
lecţia 14 Desenul tehnic
lecţia 15 Confecţionarea fustei
lecţia 16 Principalele linii de îmbrăcăminte 1
lecţia 17 Principalele linii de îmbrăcăminte 2
lecţia 18 Confecţionarea rochiei
lecţia 19 Kimonoul de bază
lecţia 20 Vestibilitatea şi suprapunerea hainelor
lecţia 21 Confecţionare rochie
lecţia 22 Sacoul tip bărbătesc 
lecţia 23 Draparea
lecţia 24 Confecţionare rochie 
lecţia 25 Fustele
lecţia 26 Pantalonii
lecţia 27 Rochiile
lecţia 28 Gulere şi buzunare
lecţia 29 Tehnică de colorare cu culori în alcool
lecţia 30 Tehnică de colorare cu culori pastelate
lecţia 31 Lucrarea unor designeri
lecţia 32 Alegerea materiilor prime
lecţia 33 Tehnica acuarelei
lecţia 34 Cum se structurează o colecţie de Modă
lecţia 35 Exemplu de o colecţie de Modă
lecţia 36 Studiu - proiectarea - realizarea colecţiei voastre
lecţia 37 Studiu - proiectarea - realizarea colecţiei voastre
lecţia 38 Studiu - proiectarea - realizarea colecţiei voastre
lecţia 39 Studiu - proiectarea - realizarea colecţiei voastre

Obiective Cursul are obiectivul de a furniza abilităţi şi competenţe profesionale utile
pentru formarea designerilor de modă şi experţi din sectorul modei în general

Destinatari Oricine doreşte  să dobândeasă cunoştinţe utile pentru crearea de colecţii de 
îmbăcăminte care să răspundă exigenţelor contemporane

Durată 9 luni / 39 lecţii
Costul  Cursului 600 Adăugare la costul cursului € 600 + TVA) +cheltuieli o călătorie la Milano 1 zi

Designer de modă - Versiune interactivă -

Desfăşurarea lecţiilor pe argumente săptămânale



Modalităţi de plată Adăugare la costul cursului € 50 + TVA la data pre-înscrierii la curs
Adăugare la costul cursului € 150 + TVA  în a 2-a săptămână de la data înscrierii la curs
Adăugare la costul cursului € 200+ TVA la a 12-a lecţie 
Adăugare la costul cursului € 200+ TVA achitare la a 28-a lecţie
Se poate renunţa la curs în orice moment. Nu vor fi datorate eventuale cote 
restante, iar cotele virate nu vor fi restituite. 

Instrumente Calculator + conexiune rapidă + web cam cu microfon şi cască
maşină de cusut cu pas liniar şi zig-zag
fier de călcat + masă de călcat 
1 echer de 60 cm, 1 linie de 1,20 mt.
coli pentru tipare (albe semitransparente)
1 centimetru
papetărie generală (coli A4 - creioane, stilouri, pixuri, compas, radiere) 
foarfece, florar de croitorie, sulă
markere Pantoni - creioane colorate - acuarele
ţesături, căptuşeli şi termocolat pentru realizarea probelor

Cerinţe Cultură generală, predispoziţie la desen

Note În acest tip de curs este prevăzută eliberarea unui atestat care 
certifică lucrările dezvoltate cu votarea finală
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