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Anexa 6
FIŞA DISCIPLINEI
SINTEZE DE PROIECTARE (I)
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
CONSTRUCTII, CADASTRU SI ARHITECTURA
CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
ARHITECTURA
LICENŢĂ
ARHITECT

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
SINTEZE DE PROIECTARE I
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ. dr. arh. Marian Daniela Georgeta
2.3 Titularul activităţilor de
Proiect
seminar /laborator/proiect
2.4 Anul de
IV 2.5 Semestrul
VII 2.6 Tipul de
P
2.7 Regimul disciplinei
studiu
evaluare
(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
9
din care: 3.2
3.3 proiect
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 126 din care:
3.6 proiect
3.5curs
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 126
3.9 Total ore pe semestru
182
3.10 Numărul de credite
11
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
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C1. Descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din
domeniu.
2. Colaborarea si coordonarea cu alte specialităţi conexe.

•

Competenţe transversale

CT1. Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerinţe
precizate si în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională,
urmând un plan de lucru prestabilit si cu îndrumare calificată.
• CT2. Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru îndeplinirea cu
responsabilitate a rolului rezervat in echipa de proiectare; rezolvarea sarcinilor
profesionale
proprii (urmărind obiectivele stabilite), precum si dezvoltarea capacităţii de organizare,
de colaborare si lucru cu colegii de echipa si cu nivelurile superioare si
subordonate.
 CT3 Valorificarea experienţelor profesionale si transformarea lor în dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor proprii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Studiul unor programe complexe de arhitectura corelate
cu tipurile de structuri moderne.
 Se urmăreşte de către îndrumătorii de la atelier

7.2 Obiectivele specifice



producerea unui salt de calitate în elaborarea
proiectelor anului patru, care are ca suport
acumularea noţiunilor de bază ale proiectării cîştigate
la atelier în primii trei ani de studiu
Compoziţiile arhitecturale cerute de îndrumători îi
provoacă pe studenţi să se racordeze la curentele
arhitecturale contemporane, cu un răspuns conceptual
adecvat şi deschis spre noutate şi îndrăzneală creativă

8. Conţinuturi*
8.4. Proiecte (tema/etape de lucru

Metode de predare

I.1. HOTEL DE 4-5 STELE CU 250-300LOC.
1.Prezentarea temei, vizionare amplasament, aspecte
teoretice, surse bibliografice.
2.Întocmire a caietului documentar, cartări, fotografii.
Analize urbanistice: existent- circulatii, orientari,
perspective, puncte de interes, zonificare existenta, zone
verzi, puncte de conflict, situatia juridica a terenurilor,
prioritati.
- situatia propusa - reglementari, lucrari edilitare,
concept hotel;
3.Predare proiect, sustinere, etapa I;
4. Intocmirea proiectului - concept – corecturi;
5. Predare proiect –H0tel-sustinere etapa II
I.2. PROIECT FĂRĂ ÎNDRUMARE
(SCHIŢĂ DE SCHIŢĂ) =2/semestru

-Vizionare
cu
videoproiector ansambluri
hoteliere -Demonstratii practice,
prezentari de caz,
corecturi la planseta.

Bibliografie

•

NEUFERT E.

–Manualul arhitectului,
13
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norme de proiectare hoteluri; spatii de tratament,
REVISTA ,, ARHITECTURA,,- U.A.R.
(editiile -anii 1985-1986)- H0TEL-uri
REVISTA ,, ARHITEXT,,
editiile din 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-Hotel-uriDOCUMENTARE PE Teren- exempl. Hotel in Baile Felix
DOCUMENTARE PE INTERNET
* 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

In urma temelor abordate, studentii dezvolta o gîndire sistemică, structurată pe unitatea dintre
funcţiune, structură şi formă, dublată de abilitatea de a realiza prezentări corecte din punct de vedere
functional, tehnic, şi expresiv arhitectural, a proiectelor elaborate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.7 Proiect

10.2 Metode de evaluare

•

Prezenta la
atelier- min.4
corecturi

•

2 Schite Ce se
cer promovate

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Proiect lung +sustinere

20%

10.8 Standard minim de performanţă
1. prezenta la corecturi;
2.sustinerea proiectului
Data completării

Semnătura titularului** de curs

......01.10.2016

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

...................................................
data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
dr.ing. Modog Traian

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

...........................................
Semnătură Decan
Conf.univ.dr.ing. Dan Gombos

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