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
2. Date despredisciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Responsabil de curs
2.4 Titularul activităţilor de
seminar / laborator / proiect
2.5 Anul de studiu

III

UniversitateaTehnică dinCluj-Napoca
Arhitectură și Urbanism
Urbanism și Științe Tehnice
Arhitectură
Licență + Master integrat

Arhitectură
IF – învăţământ cu frecvenţă
48

PRACTICĂ III
Arhitectura
S.L. dr. arh. Silviu Aldea, silviu.aldea@gmail.com

2.6 Semestrul

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână

2

2.7 Tipul de evaluare:

30 din care: 3.2 curs

-

3.4 Total ore din planul de învăţământ 30 din care: 3.2 curs -

C

2.8 Regimul
disciplinei

3.3 seminar / laborator

-

3.3 seminar / laborator

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

3.7 Total ore studiu individual

15

3.8 Total ore pe semestru

75

3.9 Numărul de credite

3

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

DIB/DOB

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului / proiectului

Nu este cazul
Prezenta este obligatorie

6. Competenţele specifice acumulate
Familiarizarea cu tehnoogia și problematica santierului de executie a unei cladiri
Competenţe
Observarea critica a diferitelor faze de executie
profesionale

Interpretarea detaliilor de arhitectura
Recunoasterea materialelor studiate si a operatiunilor tehnologice studiate in cadrul
curiculei universitare

Competenţe
transversale

Aplicarea cunoştinţelor dobindite in cadrul materiilor de specialitate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
• Cunoasterea diferitelor materiale si tehnici de construcții și modul
adecvat de punere al acestora în opera.
disciplinei
•

7.2 Obiectivele specifice
•

Familiarizarea studenților cu experienta practica a unui santier de
executie a unui obiectiv de investitii
Realizarea unuei lucrari care sintetizeaza observatii practice si
elaborarea unor detalii de arhitectura observate pe santier

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

8.2 Seminar/laborator / proiect

Metode de predare

Observaţii

Activitati stabilite impreuna cu indrumatorii disciplinei
Redactarea lucrarii de practică
Sustinerea colocviului de practică

Activitatea se va
desfasura sub
indrumarea unui
cadru didactic

On line
sau fizic

Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• Dezvolarea unei gandiri realiste, in concordanta cu tehnicile si principiile de punere in opera a
proiectelor;
• Cunoasterea de materiale de constructii si finisaje, modul de reprezentare a acestora in proiecte;
• Cunoasterea de tehnici si tenologii noi in domeniul constructiilor;

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Corectitudinea și acuratetea lucrarii,

10.5 Seminar/Laborator marcarea corecta a materialelor de
constructive si a stratificațiilor specific
fiecărui detaliu.

Nota cuprinsa intre 2 și 10

10.6 Standard minim de performanţă

• Desfasurarea obligatorie a activitatilor practice, intocmirea dosarului și susținerea colocviului

100.00%
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