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1. Date privind adresabilitatea modulului de curs
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
1.2 Facultatea
Arhitectura „G.M. Cantacuzino”
2. Date despre disciplină/modul
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ (ARA DL 52)
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Denumirea modulului de curs EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
-ANTREPRENORIAT PENTRU ARHITECŢI

2.3 Titularul activităţilor de curs Şef lucrări Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban
Şef lucrări Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban
2.4 Titularul activităţilor de
aplicaţii
Exame 2.8 Tipul
2.5 Anul de
5 2.6
2 2.7 Tipul de
1
2
3
n
studii
Semestrul
evaluare
disciplinei4

DL

3. Timpul total estimat al activităţilor
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care 3.2 curs 2 3.3a sem. 1 3.3b laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ5 42 din care 3.5 curs 28 3.6a sem. 14 3.6b laborator
Distribuţia fondului de timp6
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii
Tutoriat7
Examinări8
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual9
78
3.8 Total ore pe semestru10
120
3.9 Numărul de credite
5

3.3c proiect
3.6c proiect
Nr. ore
20
20
18
14
6

4. Competenţele specifice acumulate11
Număr de credite alocat disciplinei

5

Repartizare credite
pe competenţe

1
2
3
4
5

Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)
Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.
7
Între 7 şi 14 ore
8
Între 2 şi 6 ore
9
Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.
10
Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu numărul
de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit.
6

11
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cunoștințe în domeniul social: capacitatea de a înțelege 1
relațiile dintre oameni, creațiile arhitecturale și mediul lor de
inserţie, de a înțelege și de a armoniza clădirile si 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 in acord cu factorii
sociali;

CT1

CT2

C8. cunoștințe despre industrii, organizații, reglementări si 2
proceduri care intervin în procesul de concretizare a
proiectelor și de integrare în structura generală planificată;
Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform 1
unor cerințe prevăzute și în termenele impuse, cu respectarea
normelor de etică profesională, urmând un plan de lucru
prestabilit și cu îndrumare calificată;
Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru îndeplinirea cu 1
responsabilitate a rolului rezervat în echipa de proiectare;
rezolvarea sarcinilor profesionale proprii (urmărind
obiectivele stabilite), precum și dezvoltarea capacitații de
organizare, de colaborare și lucru cu colegii de echipă, cu
nivelurile superioare și subordonate;

CT3
CTS

5. Obiectivele modulului de curs
● Însuşirea de către studenţi a conceptelor, abordărilor, metodelor şi
5.1 Obiectivul general
tehnicilor privind debutul şi punerea în practică a iniţiativelor
antreprenoriale.
● Înţelegerea actului creativ în context antreprenorial;
● Dezvoltarea de abilităţi superioare de lucru în echipă;
● Dezvoltarea abilităților si deprinderilor pentru punerea in practica a
ideilor antreprenoriale.
5.2 Obiective specifice

● Formarea unei abordări intuitive, orientată către iniţierea de proiecte
antreprenoriale.
● Dezvoltarea de abilităţi superioare în prezentarea produselor către
clienţi
● Formarea unei abordări sustenabile în timp.

6. Conţinuturi
6.1 Curs
I Introducere
Cui se adresează acest curs; Obiective didactice
Poveşti motivaţionale; Invitaţi inspiraţionali
II Inspraţia: mentalitatea antreprenorilor
Ce este antreprenoriatul? De ce arhitecţii sunt prin
natura lor antreprenori; Ce aptitudini caută
angajatorii de la absolvenţii de facultate; 5 abilităţi
pentru inovatori de succes; Învăţând din observare
şi învăţând să observăm

Metode de predare

III Team building and product building. Dezvoltarea
unei echipe şi dezvoltarea unui produs
De este importantă creaţia în antreprenoriat; Ce este
antreprenoriatul creativ; Care sunt etapele creației în
arhitectură; Conectarea cu intenţiile; Procesul de
filtrare sau de reducere la esenţă; A te îndrăgosti de
Expunere, discuţii cu
o problemă; Ce este un prototip?; Despre cum este
studenţii în regim de
protejată creaţia în arhitectură
teleconferinţă, conturi
instituţionale pe
IV Colaborare şi prezentare: înţelegerea clientului
platforma academică
Cum găsim un client; Analiza de piaţă (Market
segmentation); Urmărirea unui segment de piaţă;
Profilul utilizatorului final: lecții cheie; Dezvoltarea
profilului utilizatorului final (al beneficiarului);
Relaţia cu clientul

Observaţii

Cuprins
structurat în 14
prelegeri de 2
ore

V Colaborare şi prezentare: dezvoltarea echipei
Dezvoltarea unei echipe; Dezvoltarea unui brand;
Prezentarea produsului; Marketing; Colaborări
pentru dezvoltarea firmei
VI Arta creării relaţiilor de durată
Învăţând din greşeli; Dezvoltarea unei reţele networking ; Menţinerea relaţiilor în timp; Să se
vorbească de tine, chiar dacă se vorbeşte de bine
Bibliografie curs:
1. H.H. Stevenson and David E. Gumpert. “The heart of entrepreneurship,” Harvard Business
Review 63, no. 2 (March 1985): 85-94.
2. Jerry Adler, Creativity and the Brain, 2016, Architectural Record, online at:
https://www.architecturalrecord.com/articles/11654-creativity-and-the-brain

3. Nathan Richardson, Architecture Is Entrepreneurship and (Why) It Matters, 2010, Oklahoma State
University online at:
https://www.acsa-arch.org/chapter/architecture-is-entrepreneurship-and-why-it-matters/
4.Eric Reinholdt, Architect + Entrepreneur: A Field Guide to Building, Branding, and Marketing
Your Startup Design Business, Publisher : 30X40 Design Workshop Press (April 9, 2015)
5. Hisrich, R., Peters, M., Shepherd, D. Entrepreneurship, McGraw-Hill Irwin, New York, 2013
6. Barringer, B., Irelamd, R.D. Entrepreneurship – Successfully launching new ventures, Pearson
Education Limited, 2012
6.2a Seminar
Metode de predare
Observaţii
Discuţii cu studenţii şi
Pregătirea, documentarea şi punerea în practică a unui
grupuri de lucru în
debate academic de tip Karl Popper, pe tema:
regim de teleconferinţă,
Competiţie vs colaborare în antreprenoriat.
conturi instituţionale pe
platforma academică
6.2b Laborator
Metode de predare
Observaţii
8.2c Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect):
1. Mariotti, Steve, Antreprenoriat lansarea si administrarea unei afaceri Steve Mariotti, Caroline
Glackin ; traducere de Mircea Ştefancu, 2012, Bucureşti
2. Bujor Adriana, Cercetări privind antreprenoriatul în industriile creative, 2019, Iaşi
7. Coroborarea conţinuturilor modulului de curs cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu
● Disciplina pregătește viitorii arhitecți pentru înţelegerea sistemelor de lucru în cadrul unei societăţi
şi a dezvoltării unei gândiri antreprenoriale care să conducă la iniţierea de start-up-uri şi unui
mediu economic competitiv. O înţelegere mai extinsă a antreprenoriatului reprezintă o bună
oportunitate pentru studenţi să devină mai eficienţi în practicarea meseriei dar şi o valorificare a
unui potenţial latent de fructificare a unor noi metode sau direcţii în practica profesională şi de a
răspunde mai bine la provocările în expansiune societăţii, atât la nivel local, cât și la nivel global.
8. Evaluare
Tip
activitate

8.4a
Examen /
Colocviu

8.1 Criterii de
evaluare

8.2 Metode de evaluare

Teste pe parcurs
Teme de casă:
● Cunoştinţe teoretice Alte activităţi
și practice însuşite
Evaluare finală:
(cantitatea,
Colocviu – testarea
corectitudinea,
aplicată a cunoștințelor
acurateţea)
teoretice: prezentarea
online, în sistem
teleconferință utilizând

50%
%
%
50%

8.3 Pondere din nota
finală

75%

contul instituțional pe
platforma academică
● Frecvenţa/relevanţa
Evidenţa intervenţiilor, portofoliu de
25%
intervenţiilor sau
lucrări (referate, sinteze ştiinţifice)
răspunsurilor
● Cunoaşterea
aparaturii, a modului
● Chestionar scris
de utilizare a
● Răspuns oral
instrumentelor
8.4c
specifice; evaluarea ● Caiet de laborator (lucrări
% (minim 5)
Laborator
unor instrumente sau experimentale, referate)
realizări, prelucrarea ● Demonstraţie practică
şi interpretarea unor
rezultate
● Calitatea proiectului
realizat,
● Autoevaluarea, prezentarea şi/sau
corectitudinea
8.4d Proiect documentaţiei
susţinerea proiectului
% (minim 5)
● Evaluarea critică a unui proiect
proiectului,
justificarea soluţiilor
alese
8.5 Standard minim de performanţă: Acest curs introduce studenţii în lumea antreprenorială,
subliniind rolul potenţial ca o componentă integrată educaţiei şi practicii arhitecturale.
8.4b
Seminar

Data completării,
de aplicaţii,

Semnătura titularului de curs,

22.09.2020
.....................................................

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

Data avizării în departament,

Director departament,

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

S.L. dr. arh. Radu Andrei

Semnătura titularului

