FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Institu ia de în ă ămân s perior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
Forma de în ă ămân
1.8 Codul disciplinei

UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca
Arhitectură i Urbanism
Arhitectură
Arhitectură
Licen ă + Master integrat

Arhitectură
IF - învă ământ cu frecven ă
74.20

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
PROGRAME ISTORICE
2.2 Titularul de curs
dr.arh. Gheorghe VAIS
2.3 Titularul activită ilor de seminar /
Nu e cazul.
laborator / proiect
2.4 Anul de studiu
5 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
Ca egoria forma i ă
2.7 Regimul disciplinei
Op ionali a e

2020-2021
gheorghe.vais@arch.utcluj.ro

3. Timpul total estimate
N măr de ore pe
din
3.2
3.3
3.3
3.3
2
2
săp ămână
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
N măr de ore pe
din
3.5
3.6
3.6
3.6
50
28
semestru
care: Curs
Seminar
Laborator
Proiect
3.7 Dis rib ia fondului de timp (ore pe semestru) pentru:
a S di l d pă man al s por de c rs bibliografie şi no i e
b Doc men are s plimen ară în biblio ecă pe pla forme elec ronice de speciali a e şi pe
teren
c Pregă ire seminarii labora oare eme refera e por ofolii şi ese ri
(d) Tutoriat
e E aminări
f Al e ac i i ă i
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7 a
7(f)))
22
50
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)
2
3.10 N măr l de credi e

C
DC-DA
CO

8
4
10
-

4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu e cazul.
4.2 de competen e

Cunoa terea principalelor programe de arhitectură studiate în anii anteriori;

5. Condi ii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăş rare a c rs l i Prezen a este obligatorie !
5.2. de desfăş rare a
seminarului / laboratorului / Nu este cazul.
proiectului
Com e en ele specifice acumulate

Compe en e profesionale

Se pun bazele unei culturi profesionale, vizând cunoa terea celor mai reprezentative programe
arhitecturale aplicate în Transilvania istorică în perioada 1867-1918. A fost perioada cea mai prolifică de
până atunci în ceea ce prive te numărul i calitatea clădirilor publice i private construite. Cunoa terea
acestui patrimoniu i a epocii în care s-a realizat, conduce la formarea unor arhitec ii aviza i ce vor
putea răspunde competent prin proiectele lor nevoii de păstrare (între inere, restaurare, modernizare) i
utilizare adecvată.
După parcurgerea disciplinei viitorii arhitec i i urbanisti vor dobândi cuno tin e, abilită i i
competen e în următoarele grupe, cf. HG 469/2015:
a) capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care să corespundă atât cerin elor estetice, cât i
cerin elor tehnice;
b) cunoştin e corespunzătoare despre istoria şi teoriile arhitecturii, precum şi despre arte, tehnologii şi
ştiin e umane conexe;
c) cunoştin e despre arte frumoase ca factori ce pot influen a calitatea conceperii proiectelor
arhitecturale;

Compe en e
transversale

Aplicarea unor principii i metode de bază in colaborarea cu alte specialită i (evolu ia ora ului,
restaurare de arhitectură, construc ii i instalatii, etc) în lucrări ce vizează patrimonial istoric construit.
Contribu ie avizată în deciziile comisiilor de specialitate de pe lângă diverse paliere ale administra iei
locale i centrale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila compe en elor specifice ac m la e
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. Con in
8.1 Curs

• Cunoa terea patrimoniului eclectic construit din Transilvania
perioadei 1867-1918.
• Cunoa terea sistemelor de compozi ie planimetrică specifice epocii;
• Cunoa terea schemelor func ionale ca reflectare a modului de
organizare institu ională;
• Cunoa terea limbajului arhitectural specific eclectismului i
secessionului.

i

cap. 1 - Modernizarea Transilvaniei istorice i noile programe de
arhitectură;
cap. 2 - Programe administrative: palate ale comitatelor, portret arh.
Alpár Ignác;
cap. 3 - Programe administrative: primării, portret arh. Komor Márcell
& Jakab Dezs ;
cap. 4 - Programe administrative: palate de justi ie, tribunale
comitatense, portret arh. Wagner Gyula;
cap. 5 - Programe pt. finan e: direc ii financiare comitatense; bănci,
societă i pentru asigurări, imobile de raport, portret arh. Pecz Samu;
cap. 6 - Programe pt. învă ământul secundar: gimnazii, licee de stat i
confesionale, coli profesionale, portret arh. Pakei Lajos;
cap. 7 - Programe pt. învă ământul universitar; Universitatea "Francisc
Iosif" din Cluj, portret arh. Meixner Károly;
cap. 8 - Programe pt. sănătate: spitale na ionale, comitatense i
oră ene ti; Clinicile Spitalului Na ional Carolina din Cluj, portret arh.
Hauszmann Alajos
cap. 9 - Programe pt. biblioteci : scurt istoric (Bathyaneum Alba Iulia,
Biblioteca Teleki Tg.Mure ), Biblioteca Universită ii i Muzeului
Ardelean Cluj, portret arh. Korb Flóris & Giergl Kálmán;
cap. 10 - Programe pt. muzee: Muzeul Ardelean, Muzeul Na ional
Secuiesc Sf.Gheorghe, portret arh. Kós Károly;
cap. 11 - Programe pt. turism: hoteluri i dotări balneare, portret arh.
Bálint Zoltán & Jámbor Lajos;
cap. 12 - Programe pt. spectacole - teatre, palate ale culturii i vigadóuri, portret arh. Peter Paul Brang;

Nr. ore

Metode de predare

Observa ii

Prelegeri interactive
nso ite de slidesho .

Online
(Skype sau
Zoom)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

cap. 13 - Programe pt. spectacole: Teatrele Clujului, portret arh.
Markus Geza;
cap. 14 - Teatrele lui Ferdinand Fellner & Hermann Helmer;

2
2

Bibliografie
VAIS Gheorghe, Clujul eclectic. Programe de arhitectură în perioada dualistă (1867-1918), UTPress, Cluj-Napoca, 2009
(biblioteca UTCN);
Bibliografie în format digital trimisă studen ilor;

8.2 Seminar / laborator / proiect
Nu e cazul.
Bibliografie
Nu e cazul.

Nr. ore

Metode de predare

Obser a ii

9. Coroborarea con in
ilo di ci linei c a e ă ile e e en an ilo com ni ă ii e i emice
a ocia iilo ofe ionale i angaja o ilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Audierea acestui curs (unic în România) contribuie semnificativ la lărgirea ariei de competen ă unui arhitect,
răspunzând a teptărilor tuturor membrilor comunită ii epistemice, asocia iilor profesionale i angajatorilor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Lucrare de cercetare (5 pagini de text
Arial 12, inclusiv ilustra ii de dimensiuni
mici, pe tematica cursului.

Criterii evaluare:

Subiectul stabilit de comun acord cu
titularul cursului.

10.4 Curs

Documentarea : internet
Lucrarea se predă la sfâr itul sem.2 în
format Pdf pe adresa de email
gheorghe.vais@arch.utcluj.ro

C1 - descoperirea i cercetarea
surselor documentare pe internet 2
puncte
C2 - capacitatea de a sesiza
aspectele definitorii ale subiectului
3 puncte
C3 - caracterul informat al
disc rs l i i artic larea coerent a
textului 3 puncte
C4 - e presi itatea i claritatea
tehnoredact rii 1 p nct
Din oficiu 1 punct

10.3 Pondere
din nota finală

100%

10.5 Seminar/Laborator
Nu e cazul.
/Proiect
S andard minim de performan ă
Pezen a minima la curs 60% - condi ie obligatorie de acces la colocviu;
Da a comple ării
1 oct. 2020

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

dr.arh. Gheorghe VAIS

Aplica ii

Nu e cazul.

Da a a i ării în Consili l Dep Arhi ec ră

Semnă ra

Director Departament Arhitecturâ
Prof.dr.arh Virgil POP

_______________________

Da a aprobării în Consiliul Fac. de Arhi ec ră și Urbanism
_______________________

Decan
Conf.dr.arh. Drago

erban IGĂNA

