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
Istoria perceptiei si receptarii patrimoniului construit
2.2 Aria de conţinut
Teorie
2.3 Responsabil de curs
Prof.dr.arh. Virgil POP
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
capacitatea de orientare si interpretare in fenomene privite din unghiuri de vedere diferite
(reutilizarea, cautarea modelului estetic, valorificarea, legitimarea, impostura)

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
• Istoria conservarii
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
• Orientare in domenii conexe si in discipline complementare
7. Conţinuturi

7.1 Curs - tematici
istoria perceptiei patrimoniului
reutilizarea structurilor antice pe parcursul Evului mediu
cautarea modelului cultural si arhitectural in perioada Renasterii
redescoperirea arhitecturii palecrestine in epoca barocului
„restaurarea” bisericilor in secolul al XVII-lea in Italia
mutarea fenomenului de la „contrareforma” la „reforma” la nord
de Alpi

Metode de predare

Expunere
slideshow

Observaţii

cu

Bibliografie
Meinrad von Engelberg Renovatio ecclesiae : die "Barockisierung" mittelalterlicher Kirchen, Petersberg : Michael
Imhof, 2005
Alberto M. Racheli ,Restauro a Roma (1870-1990). Architettura e città, Marsilio, Venezia, 1995
A. Roca De Amicis (a cura di), Roma nel primo Seicento. Una città moderna nella veduta di Matthäus Greuter, 2018
Anja Buschow, Kirchenrestaurierungen in Rom vor der hintergrund de papstlichen Kunst und Kulturpolitik,
Braunschweig, 1987
Claudio Rendina, Le chiese di Roma, Newton Compton, Roma, 2015
https://www.utcluj.ro/media/documents/2015/Virgil_Pop_teza_abilitare.pdf

7.2 Seminar / laborator / proiect
Bu1-6 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
• rafinare intelectuala si capacitate de orientare printre edificii cu faze multiple de evolutie

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

Coordonator Consiliu
Prof.dr.arh. Dana Vais
..................................................

