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

UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca
Arhitectură și Urbanism
Urbanism și ȘtiințeTehnice
Arhitectură
Licență +Master integrat

Arhitectură
IF – învăţământ cu frecvenţă
12.00

2. Date despredisciplină
2.1 Denumireadisciplinei

ELEMENTE DE MEDIU
Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale
2.2 Aria de conţinut
domeniului urbanismului și utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională.
Conf.dr.arh.Octav Silviu OLANESCU –
2.3Responsabil de curs
Octav.Olanescu@arch.utcluj.ro, octavolanescu@yahoo.com
2.4 Titularul activităţilor de seminar /
TitluNumePrenume – Adresa de email
laborator / proiect
2.5Anul de studiu
I
2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimuldisciplinei DF/DI

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pesăptămână

2 din care: 3.2 curs

3.4 Total ore din planul de învăţământ 50 din care: 3.5 curs

2

3.3 seminar / laborator

28 3.6 seminar / laborator

Distribuţiafondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs,bibliografie şi notiţe

10,5

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

4

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

6

Tutoriat
1,5

Examinări
Alteactivităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual

22

3.8 Total ore pesemestru

50

3.9 Numărul de credite

2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Cunoştinţe de istorie, geografie, desen tehnic şi artistic.

5. Condiţii (acoloundeestecazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Cursurile se desfăşoară online (conform Scenariul I) folosind
următoarele platforme: Zoom Conference, Microsoft Teams.

Prezenţa la curs este obligatorie.
5.2. de desfăşurare
aseminarului/laboratorului / proiectului

Competenţetransversale

Competenţeprofesionale

6. Competenţele specific acumulate
Cunoștinte teoretice:
Noţiuni introductive de urbanism şi amenajarea teritoriului. Mediul înconjurător în abordare
sistemică. Elementele mediului natural: teren şi climă. Elementele mediului social-economic.
Elementele mediului artificial. Proiectarea în urbanism şi amenajarea teritoriului.
Deprinderi dobândite:
-Să cunoască şi utilizeze sistemul standardizat de reprezentatare grafică în urbanism.
-Să utilizeze informaţiile specifice abordării sistemice a mediului înconjurător în scopul formării
unui aparat teoretic și critic propriu, necesar înţelegerii analizei şi proiectării urbanistice.
-Să analizeze şi proiecteze pe un areal restrâns înscrierea într-un teren dat a unei clădiri, a unui
grup de clădiri, a unor drumuri , străzi si alei .
După parcurgerea disciplinei, viitorii arhitecți si urbaniști vor dobândi următoarele cunoștiințe,
abilități și competențe,cf. HG 469/2015:
d) cunoştinţe corespunzătoare despre urbanism, planificarea şi tehnicile aplicate în procesul de
planificare;
e) 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;
f) capacitatea de a înţelege profesia de arhitect şi rolul său în societate, în special prin
elaborarea de proiecte ţinând seama de factorii sociali.
Conștientizarea necesității cunoașterii domeniului conex urbanism.
Dezvoltarea capacitatii de a sesiza interdependenta dintre arhitectură și urbanism, necesară în
formarea profesională a arhitectului .Viitorul arhitect își imbogățește astfel metoda de lucru
prin completarea cu atitudini specifice domeniului urbanismului: teoretice, concrete,
operaționale si critice.
Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerințe precizate și în
termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională, urmărind un plan de lucru
prestabilit și cu îndrumare calificată.
Conștientizarea nevoii de formare continuă: utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor de
învățare, pentru dezvoltarea personală și profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate)

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivelespecifice

Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale
domeniului urbanismului și utilizarea lor adecvată încomunicarea
profesională. Ințelegerea interdependenței dintre domeniile arhitectură
și urbanism. Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice prin exerciții și
teme de casă.
Introducerea noțiunilor specific domeniului urbanismului și amenajării
teritoriului în perspective abordării sistemice a mediului înconjurător.
Aplicarea metodelor de investigare ,observare și analiză prin realizarea
unui exerciţiu de observaţie a relaţiilor de interdependenţă dintre
elementele mediului înconjurător într-o situaţie existentă (fragment de
stradă).

8. Conţinuturi

8.1 Curs
Metode de predare
C1 - Noţiuni introductive: urbanism, urbanist, amenajarea Expuneresusținută

Observaţii
Expunere slide-uri

teritoriului, dezvoltare durabilă,globalizare.
C2 - Mediul înconjurător în abordare sistemică , Caracteristici
specifice: alcatuire, organizare, structura , functionare.
Ecosistemul industrializat.
C3 - Conditionari naturale. Introducere. Elementele de teren si
de clima. Reprezentarea grafica in desenul de urbanism
Relieful. Clasificare . Aspecte morfologice. Exemple.
C.4 - Relieful. Implicatii in dezvoltarea localitatilor . Inscrierea
constructiilor in terenul in panta. Metoda cartarii pantelor.
Trasarea axului unui drum cu panta data. Asezarea unei
constructii/platforme pe teren in panta.Aplicatie
C5 - Implicatiile inscrierii in relief in dezvoltarea
localitatilor.Aspecte estetice. Exemple. Solul. Aspecte
morfologice si functionale. Implicatii in dezvoltarea
localitatilor. Vegetatia. Clasificare si semnificatii. Aspecte
functionale si estetice. Implicatii in dezvoltarea localitatilor.
Exemple
C6 - Apele de suprafata. Caracteristici fizice. Aspecte
functionale si valente estetice. Rolul apelor de suprafata in
dezvoltarea localitatilor.Exemple
C7 Elementele subsolului :rezistenta terenului, apele
subterane, stabilitatea terenului, exploatari subterane,
rezervatii arheologice si paleontologice. Aspecte morfologice,
modalitati de reprezentare grafica : cartograme si
cartodiagrame. Implicatii in dezvoltarea localitatilor. Exemple.
C8 - Clima. Radiatia solara –studiul insoririi terenului si a unui
grup de cladiri prin metoda grafica a construirii umbrelor
succesive. Implicatii in dezvoltarea localitatilor
C9 -.Temperatura si umiditateaaerului. Confort urban.
Implicatii
in
dezvoltarealocalitatilor.
Miscareaaerului.
Reprezentare grafica. Implicatii ale miscarii aerului in
dezvoltarea localitatilor. Precipitatiile si nebulozitatea – aspect
functionale si estetice. Exemple.
C10 - Resurse materiale si energetice. Aspecte privind
poluarea mediului inconjurator si combaterea ei..
C11 - Mediul social economic – caracteristici sistemice.
Aspecte demografice si social economice. Piramida populatiei
si diagrama lui Fourastie. Implicatii in dezvoltarea localitatilor
C12 - Procesul de urbanizare, Factori de influenta. Exemple.
Implicatii in dezvoltarea localitatilor
C13-. Mediul artificial - definire, alcătuire, structură,
functionare, organizare Oras, sat - funcţii şi funcţiuni. Reţeaua
de localităţi. Elemente de morfologie urbană /1: formă
urbană, ţesut urban.
C14 - Elemente de morfologie urbană /2: strada, piata.
Lizibilitate urbana. Imaginea oraşului . Proiectarea în urbanism
şi amenajarea teritoriului: tipuri de documentaţii; actorii
implicaţi.

de:
prezentare
power-point, desen
pe
tabla
al
metodelor
grafice
prezentate, discuții,
teste,
aplicatii
practice.

prezentate online
cu
ajutorul
platformelor Zoom
Conference
şi
Microsoft Teams
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul afferent programului
Competențele achiziționate sunt necesare angajaților încolaborarea cu alte specialități conexe –
urbanism, administrație, economie, geografie, sociologie, demografie, antropologie,topografie, ecologie,
protecția mediului înconjurător, inginerie civilă, drumuri și poduri, edilitare, în cadrul activităților de
proiectare de arhitectură, proiectare de urbanism, servicii de urbanism, de amenajare a teritoriului și
gestiuneurbană.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

-

10.3 Pondere
din nota finală

Examen scris, cu trei
subiecte. Fiecare subiect
se noteaza de la 1 la zece,
are o valoare de maxim 3
puncte. Rezultă nota „T".
Adecvarea la subiect.
Tema de casă este
Capacitatea de sinteza
optionala si se notează cu Nota finală=
Exempleleilustrative.
note de la 1 la 10 – 0,9T++0,1P
Acuratetea
reprezentării
echivaleaza 1 subiect din
grafice
examen.
Prezența
activă
se
noteaza cu note de la 1 la
10. Rezulta nota„P”

10.5 Seminar/Laborator
10.6 Standard minim de performanţă

•nota 5

10.2 Metode de evaluare

Data completării:
Sept.2020

Titulari

TitluPrenume NUME

Curs

ELEMENTE DE MEDIU

Semnătura

Aplicații

Data avizării în Consiliul Departamentului ……..

Director Departament .......
Conf.dr.arh.Vlad Sebastian RUSU

_______________________

Data aprobării în Consiliul Facultății ……………
_______________________

Decan
Conf.dr.arh. Șerban ȚIGĂNAȘ

