FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Decan,

Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne
1.

Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

1.2 Facultatea

Arhitectura „G.M. Cantacuzino”

1.3 Departamentul

Arhitectură

1.4 Domeniul de studii

Arhitectură

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii

Arhitectură

2.

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

ARHITECTURĂ DE INTERIOR-MOBILIER (ARA 3206)

2.2 Titularul activităţilor de curs

-

2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii

s.l. Dr. arh. Horia Țundrea

2.4 Anul de studii

3.

3

2.5 Semestrul

6

2.6 Tipul de evaluare

P

2.7 Tipul disciplinei

DI - DS

Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28

din care 3.2 curs

3.3a
sem.

3.3b laborator

3.3c proiect 2

din care 3.5 curs

3.6a
sem.

3.6b laborator

3.6c proiect 2
8

Distribuţia fondului de timp

Nr. ore

Studiul după suport de curs, documentare platforme online de specialitate, bibliografie şi notiţe

2

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

2

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

4

Tutorat

6

Examinări

6

Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual

20

3.8 Total ore pe semestru

48

3.9 Numărul de credite

2

4.

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

●

Nu este cazul

4.2 de competenţe

●

Nu este cazul

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului

6.

Prezentări de temă in format slideshow cu elemente foto/video,
corecturi individuale si collective, indrumare in procesele de
proiectare, dezvoltare si materializare concept (machetare la
scara mare a obiectelor propuse, dezvoltarea proiectelor de
amenajare interioara in faza de PTh)

Competenţele specifice acumulate

Număr de credite alocat disciplinei:

Competenţe
profesionale

Competenţe
Transversale

7.

2

Repartizare credite
pe competenţe

C1

COMPETENȚE DE ORDIN GENERAL: capacitate de a concepe proiecte
arhitecturale care să corespundă atât cerințelor estetice, cât și cerințelor tehnice;

C2

CUNOȘTINȚE CORESPUNZĂTOARE DESPRE ISTORIA ȘI TEORIILE
0,5
ARHITECTURII, PRECUM ȘI DESPRE ARTE, TEHNOLOGII ȘI ȘTIINȚE
UMANE CONEXE ca factori ce pot influența calitatea proiectelor arhitecturale;

C7

CAPACITATEA TEHNICĂ DE A PROIECTA CONSTRUCȚII CARE SĂ
RĂSPUNDĂ CERINȚELOR UTILIZATORILOR, în condițiile impuse de
limitarile bugetului și de reglementările din domeniul construcțiilor;

Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerințe
CT1 precizate și în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională,
urmând un plan de lucru prestabilit și cu îndrumare calificată;

0,5

0,5

0,25

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Introducere în problematica proiectarii si executarii propunerilor de amenajare,
familiarizarea cu principalele noțiuni privind procesul de documentare/proiectare si
execuție a pieselor de mobilier

7.2 Obiective specifice

Dezvoltarea creativităţii formelor, a rezolvării corecte si fezabile a proiectelor de
amenajare interioară. Exersarea dinamicii formelor, a raportului formă-spaţiu,
formă-funcţiune, în context contemporan si analizand tendințele viitoare ale disciplinei.

8.

Conţinuturi

8.1 Proiect

Metode de predare

1. Amenajarea interioară in detaliu a unui spațiu real existent si accesibil, in
ideea replicarii fidele a situațiilor intalnite in piata de profil.

Expunere interactivă,
prelegere a problematicii
studiate, însoțită de
corecturi individuale și
colective – în sistem
online, cu utilizarea
conturilor instituționale, pe
platforma Google- (Google
Meet, Google Classroom),

6ore

3. Realizarea la scara mare a unei machete funcționale pentru piesa de mobilier Îndrumare proces de
studiată in etapa precedenta.
machetare a piesei studiate,
evolutia de la faza de
prototip la cea de produs
final utilizabil – în sistem
online, cu utilizarea
conturilor instituționale, pe
platforma Google- (Google
Meet, Google Classroom),

14ore

2. Proiectarea unei piese de mobilier.

Observaţii

8ore

Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect):
● Conform fiecărei teme de proiect

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
●

Disciplina formează capacitatea de a da un răspuns coerent în proiectarea specifica arhitecturii de interior, raspuns
adaptabil la multitudinea de cerinte ce deriva din tipicul si complexitatea programelor functionale de arhitectura.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

●

Ilustrarea unei abordări
arhitecturale creative si
originale
Calitatea demersului
arhitectural, atitudinea fata de
contextul construit
Calitatea demersului
conceptual arhitectural
(structura spațiala, identitate,
strategii de abordare a
programului)
Respectarea cerințelor
funcționale minimale,
coerenta si claritatea
propunerii, înscrierea în
standardele reale si normative
Sustenabilitatea soluțiilor
(complexitatea tehnologiilor
noi, impactul climatic,
durabilitate, etc.)
Grafica si expresia machetei
si reprezentărilor

●
●

●

10.5c Proiect

●

●

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală

Amenajarea interioară a unui spațiu real existent si
accesibil, in ideea replicarii fidele a situatiilor
intalnite in piata de profil: Evaluarea critică a unui
proiect
1. Studiu documentar
2. Prezentări ale eseului – evaluare pe parcurs a
proiectelor

20%
(minim 5)

Proiectarea unei piese de mobilier
●

Evaluarea critică a unui proiect
1.
2.
3.

Studiu documentar
Schița de proiect - evaluare intermediară
Prezentări intermediare ale proiectelor –
evaluare pe parcurs a proiectelor

40%
(minim 5)

1.Realizarea la scara mare a unei machete functionale
pentru piesa de mobilier studiata in etapa precedenta.
●

Calitatea cunoștințelor
acumulate si capacitatea de
răspuns la teme de studiu cu
durata determinata

2.Executie macheta finala la scara mare
3.Schița de proiect, documentare demers creativ,
evolutie solutie - evaluare intermediară

40%
(minim 5)

4.Prezentări intermediare ale fazelor de executie a
machetei – evaluare pe parcurs a proiectelor
Standard minim de performanță
Capacitatea de a realiza un proiect de mobilier adecvat cerințelor funcționale și estetice.

Data completării,

Semnătura titularului de aplicaţii,

Septembrie 2020

s.l.. Dr. arh. Horia Țundrea

Data avizării în departament,

Director departament,

............................................

conf.dr.arh. Tudor Grădinaru

