FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Departamentul
1.3 Domeniul de studii
1.4 Ciclul de studii
1.5 Programul de studii / Calificarea
1.6 Forma de învăţământ
1.7 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Școala Doctorală
Arhitectură
Doctorat
Doctor în Arhitectură
Cu frecvență / cu frecvență redusă
Arh-2

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Orașul contemporan - aspecte urbanistice
2.2 Aria de conţinut
urbanism
2.3 Responsabil de curs
Prof.dr.arh. Mihaela Ioana Maria AGACHI
2.4 Anul de studiu
1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr ore în planul de învăţământ 8 din care: 3.2 curs 6

Obligatorie

3.3 seminar / laborator

3.4 Distribuţia fondului de timp

2
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

6

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

6

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

18

3.5 Total ore studiu individual

20

3.6 Total ore pe semestru

28

3.7 Numărul de credite
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

4

Prezenţa la curs este obligatorie
-

5. Competenţele specifice acumulate
 cunoştinţe corespunzătoare despre urbanism, planificarea şi tehnicile aplicate în procesul de
planificare
 capacitatea de a înţelege relaţiile dintre oameni şi creaţiile arhitecturale, pe de o parte, şi
creaţiile arhitecturale şi mediul lor, pe de altă parte, precum şi capacitatea de a înţelege
necesitatea de a armoniza creaţiile arhitecturale şi spaţiile în funcţie de necesităţile şi scara
umană
 cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice in urbanismul
contemporan și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională.
 înţelegerea modului în care aspecte istorice, geografice, economice, sociale şi culturale specifice
influenţează geneza şi evoluţia oraşului contemporan
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
• Intelegerea modului de concepere a spatiului urban contemporan – ca
disciplinei
spatiu al unei comunități cu identitate specifică, rezultat al unei
deveniri istorice
7.2 Obiectivele specifice
• Analizează elementele specifice cadrului material urban existent.

7. Conţinuturi
7.1 Curs - tematici

Metode de predare

1 - Identificarea și descrierea factorilor istorici, economici și politici care
determină și influențează evoluția și dezvoltarea orașelor in secolul XX.
2 - Evoluţia concepţiilor în urbanismul contemporan. Modele și noi
tendințe.
3 - Charta de la Atena – 1933
4 - Modele urbanistice/creșterea orașelor în prima jumătate a secolului
XX.
5 – Curentul funcționalist:aplicare, contestare, reacții.
6 - Noi tendinte in dezvoltarea oraselor (dupa anul 1970). Noile Charte
de urbanism

Observaţii

Expunere
cu
slideshow și discuții

Bibliografie
Choay F., L'urbanisme - Utopies et réalités, Ed. du Seuil, Paris 1965
Panerai Ph., Chastex J., Depaule J-C., Forme urbaine - de l'ilot à la barre, Ed. Dunod, Paris 1977
Agachi M.I.M., Clujul modern - aspecte urbanistice, UTPress Cluj Napoca 2004
Agachi M.I.M., Barbulescu C., Aspects of contemporary history of the town, Acta Tehnica Napocensis
Section Civil Engineering - Architecture, 47, Cluj Napoca 2004
Machedon Florin, Metode de analiza morfologica a tesuturilor urbane, Ed.Universitara „Ion Mincu”
Bucuresti, 2006
Sandu Alexandru –Sub semnul paradoxurilor,Ed.Fundatiei Arhitext design, Bucuresti 2007
Choay, Francoise, Pentru o antropologie a spatiului, revista Urbanismul, Bucuresti 2011

7.2 Seminar / laborator / proiect
1-6 Comentarii

Metode de predare
Discuții libere

Observaţii

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competențele dobândite sunt necesare înțelegerii specificului meseriei de arhitect și urbanist - de
colaborare în mod necesar cu alte specialități conexe - urbanism, administrație, economie, geografie,
sociologie, demografie, antropologie, topografie, ecologie, protecția mediului înconjurător, inginerie
civilă, drumuri și poduri, edilitare - în cadrul activiătilor de studiu, cercetare și proiectare de arhitectură
și urbanism, servicii de urbanism, de amenajare a teritoriului și gestiune urbana
9. Evaluare
Tip activitate

9.1 Criterii de evaluare

9.3 Curs,
Seminar/Laborator

-

Participare

9.2 Metode de evaluare
Colocviu

•
Titular de curs,
Prof.dr.arh. M.I.M. Agachi

..................................................
Data avizării în Consiliul de
coordonare al Domeniului
Arhitectură
1 octombrie 2018

Coordonator Consiliu
Prof.dr.arh. Dana VAIS
..................................................

