
FIŞA DISCIPLINEI  
Anul universitar 2020-2021 

ANTROPOLOGIA SPATIULUI URBAN (ARA 3213) 
Decan,  

conf. dr. ing. Tania Mariana Hapurne 
1. Date despre program 

 
2. Date despre disciplină 

 
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru) 

 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
5. Condiţii(acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
1.2 Facultatea Arhitectura G.M.Cantacuzino 
1.3 Departamentul Urbanism 
1.4 Domeniul de studii Arhitectura 
1.5 Ciclul de studii  Integrat licență/master  
1.6 Programul de studii Arhitectura  

2.1 Denumirea disciplinei ANTROPOLOGIA SPAȚIULUI URBAN (ARA 3213) 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.arh. FARTATESCU MARIANA 
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii  
2.4 Anul de studii 3 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Tipul disciplinei DO - DS 

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care 3.2 curs 1 3.3a sem. - 3.3b laborator - 3.3c proiect - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care 3.5 curs 14 3.6a sem. - 3.6b laborator - 3.6c proiect - 
Distribuţia fondului de timp Nr. ore 
Studiul După Manual, suport de curs, bibliografie și notițe       3 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și teren 3 
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 2 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual 10 
3.8 Total ore pe semestru 24 
3.9 Numărul de credite 1 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 
4.2 de competenţe Nu e cazul 

5.1 de desfăşurare a cursului ● videoproiector, prelegeri, materiale didactice specifice 
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului  

Număr de credite alocat disciplinei: 1 Repartizare credite 
pe competenţe 

Competenţe 
profesional 
specialitate 

CP1   
CP2   
CP3   

CP4 

CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL SOCIAL: capacitatea de a înțelege relațiile 
dintre oameni, creațiile arhitecturale și mediul lor de inserţie, de a înțelege și 
de a armoniza clădirile și spațiile acestora în funcție de nevoi și de scara 
umană, precum și capacitatea de a înțelege profesia de arhitect și rolul 
acestuia în societate, prin elaborarea de proiecte în acord cu factorii sociali. 

0,9 

   
   
   
   

Competenţe 
transversale 

CT
1 

Formarea unei culturi generale profesionale 0,1 

CT
2 

  

CT
5 

  



 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

CT
S 

  

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

● Înțelegerea Orașului din perspectiva antropologică.  

7.2 Obiective 
specifice 

● Înțelegerea proceselor complexe  prin care omul poate manipula, produce și  reproduce spaţiul 
urban 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Antropologia ca stiinta. Anthropologie urbana /anthropologie 
culturala.Concepte si teorii. Influente stiintifice, cognitive, sociale si teorii 
antropologice despre spatiu. Teme specifice legate de spațiul urban, 
Procesul de urbanizare înțeles ca  proces antropologic. 

Prelegere interactiva,  
discutii; platforma  
educațională TUIASI  
(Google classroom,  
Google Meet) 

4 ore 

- Conceptualizari ale oraselor si ale vieții urbane. Cercetarea urbana/ 
sociologii/ antropologii. 

Prelegere interactiva, 
video,discutii; platforma 

educațională TUIASI 
(Google classroom, 

Google Meet) 

2 ore 

- Cartier, comunitate, sat urban..Extreme urbane. Ghetourile  si cultura 
sărăciei. Saracie si infractionalitate in viata urbana. Cartiere închise si 
segregare socială. Gentrificarea zonelor urbane.  

Prelegere interactiva, 
video,discutii; platforma 

educațională TUIASI 
(Google classroom, 

Google Meet) 

4 ore 

- Evolutia Urbanizarii. Efectele industrializarii si post-urbanizarea. 
Dezurbanizarea si reconversia urbana. Globalizare, orase si orase globale  

- Societatea informatizata , mutatiile culturale si schimbările in conditia 
umana..  

Prelegere interactiva, 
video,discutii; platforma 

educațională TUIASI 
(Google classroom, 

Google Meet) 

4 ore 

 
 

Total ore 14 

Bibliografie 
1.“Anthropologie culturelle dans le champ urbain”. Ethnologie française, núm: XII,2 (1983). Société d’Ethnlogie 
française. París; pp. 115-240. 
2.“Anthropologie de l’espace habité”. L’Homme et la société. Revue internationale de recherches et de 
synthèses en sciences sociales, núm: 104,2 (1992). L’Harmattan. París; pp. 3-136. 
3.“Etudes d’antropologie urbaine”: L’Homme. Revue française d’Anthropologie, núm: 22,4 (1982). París; 
138 pp. 
4.“L’imaginaire de la ville”: Journal des Anthropologues, núms. 61-62 (1995); pp: 11-218, Urban Anthropology Newsletter; 
desde 1972. Boockport (N.Y.), “Urban Europe. Ideasandexperiences”. 
5.Anthropological Journal of European Cultures, núm. 2 (1993). 
6.Castells, Manuel, 2000 „The Spaces of Flow”, în IsaSusser (coord.) The Castells Reader on Citiesand Social Theory, 
Oxford &Malden: BlackwellPubulishers Inc. 
7.Castells, Manuel, 2000, Materials for an exploratorytheory of networksociety, British Journal of Sociology, Vol 51 No. 
1, pp. 5-24 
8.Sassen, Saskia, 2001, The Global City: Strategic Site/New Frontier , Seminar, no. 503: July 2001; “Globalization: A 
Symposium on theChallenges of Closer Global Integration.” 
9.Sassen, Saskia, 2000,New frontiersfacing urban sociology at the Millenium, British Journal of Sociology, vol. nr. 51, 
Issue nr. 1, pp. 143 - 159 

● Formarea pluridisciplinara a studentilor arhitecti, integrarea flexibilă la solicitările pieței muncii, in proiectare ,cercetare sau 
invatamant. 

http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Castells%20(2000).pdf
http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Castells%20(2000).pdf
http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Castells%20(2000)%20-%20Materials.pdf
http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Castells%20(2000)%20-%20Materials.pdf
http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Sassen%20(2001).pdf
http://socasis.ubbcluj.ro/seminarii/urbana/Upload/SyllabusC08/C12%20-%20Orasul%20global/Sassen%20(2001).pdf


 
Data completării, Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de aplicaţii, 
 
22.09.2020  
 

Data avizării în departament, Director departament, 
 

S.l. dr. arh. Radu Andrei 
 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
● Cunoştinţe teoretice însuşite 

(cantitatea, corectitudinea, 
acurateţea) 

Teste pe parcurs:           - 
Teme de casă: 2 teme sapt. 3/12, utilizând platforma 
educațională TUIASI 

30 % 

Evaluare finală:    Colocviu -  examinare in scris, 
subiecte de sinteza, utilizând platforma educațională 
TUIASI 

        70 % 

10.5a Seminar 
● Frecvenţa/relevanța 

intervențiilor sau 
răspunsurilor 

● Evidenţa intervenţiilor, portofoliu de lucrări (referate, 
sinteze ştiinţifice) - 

10.5b Laborator 

● Cunoaşterea aparaturii, a 
modului de utilizare a 
instrumentelor specifice; 
evaluarea unor instrumente 
sau realizări, prelucrarea şi 
interpretarea unor rezultate 

● Chestionar scris 
● Răspuns oral 
● Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate) 
● Demonstraţie practică- 

- 

10.5c Proiect 

● Calitatea proiectului 
realizat, corectitudinea 
documentaţiei proiectului, 
justificarea soluţiilor alese 

● Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea 
proiectului 

● Evaluarea critică a unui proiect 
- 

10.5d Alte 
activităţi ●  ●  - 

10.6 Standard minim de performanţă  
Cunoașterea coordonatelor fundamentale ale antropologiei urbane. Înțelegerea elementelor definitorii specifice cercetării 
urbane. 


