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Anexa 6
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

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FAC.DE CONSTRUCTII, CADASTRU SI
ARHITECTURĂ
CADASTRU SI ARHITECTURĂ
ARHITECTURA
LICENŢĂ
ARHITECT

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
DETALII DE ARHITECTURA I
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr.arh. MARIAN Daniela Georgeta
2.3 Titularul activităţilor de
seminar /laborator/proiect
2.4 Anul de
III 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei
studiu
(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2
2 3.3
curs
seminar/laborator/proiect
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5
28 3.6
curs
seminar/laborator/proiect
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 28
3.9 Total ore pe semestru
42
3.10 Numărul de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
(Conditionari)
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

12

I

1
14
ore
20
16
0
0
8
0

PROCEDURA
pentru iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de
studii

Compete
nţe
transvers
ale

Compet
enţe
profesio
nale

Universitatea
din
Oradea





C1

COD:
4 5 6 7 8 9
SEAQ
Aprobat în şedinţa
PE – U. 01 de Senat din data: -03.03.2014

Recunoasterea elementelor si structurilor din domeniul ARHITECTURII,

Familiarizarea studenţilor (noţiuni teoretice şi practice ) cu elemente componente ale
detaliilor de arhitectură, necesare în practica de proiectare şi execuţie.



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 -Familiarizarea studenţilor cu elementele de detalii de
arhitectura si structurale ale acoperisurilor.
7.2 Obiectivele specifice
• -Identificarea tipurilor de elemente de delimitare a
spatiilor, a principalelor părţi componente ale acestora , a
schemelor constructive, a materialelor din care sunt
alcătuite si a normelor pentru o buna functionare;
8. Conţinuturi*
8.1 Curs
Metode de predare
Nr. Ore /
Observaţii
Prezentare grafica,
8
CAP 1. Pardoseli (elemente componente ale stratului
videoproiector,
suport, racorduri )
prelegere
Prelegere cu
14
CAP.2. Scări (drepte,circulare,balansate, balustrade,
Prezentare grafica
parapete-beton,lemn,metal)
Prelegere cu
6
CAP.3. Tâmplării- luminatoare
Prezentare grafica
Bibliografie

AFION MIHĂESCU-------------------------------- curs-Construcţii civile
Institutul „Traian Vuia”-Timişoara, 1980
Pliante ale unor firme executante de SCARI, TAMPLARII, FINISAJE PARDOSELI
8.2 Seminar

•
•
•
•

Metode de predare

Detalii pardoseli calde, reci, sifoane de
pardoseala, pardoseli exterioare, trotuare,
rigole
Detalii elemente ale scării-prinderi
montanţi,balustrade,la scări beton, lemn
metal
Construcţia scării balansate şi circulare
tâmplării-luminatoare,pereţi cortină

Nr. Ore /
Observaţii

Intocmire proiect detalii

14

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata
celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- disciplina este elaborată pe baza unor manuale, pliante din domeniu publicate şi utilizate într-un mediu
academic prestigios din ţară.
- cadrul didactic are doctorat
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- noţiunile prezentate la curs constituie fundamente solide în activitatatea de proiectare de arhitectura
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

-cunoaşterea functiei
elementelor de detaliu de
arhitectura ;
-cunoasterea normelor de
siguranta in exploatare
-cunoaşterea functiei
elementelor de
arhitectura ;
-cunoasterea normelor de
siguranta in exploatare

10.3 Pondere din nota
finală
40%

60%

10.6 Laborator
10.7 Proiect
10.8 Standard minim de performanţă
Data completării
01.10.2016..............

Semnătura titularului** de curs

Semnătura titularului** de
seminar/laborator/proiect
.......conf.univ. dr.arh. Marian Daniela Georgeta .Marian Daniela Georgeta......
(dgm_marian@yahoo.ro)
...........................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

.......... 03.10.2016................

dr.ing. Modog Traian
Semnătură Decan
conf.univ.dr.ing. Dan Gombos
............................................
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