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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei Elemente de arhitectura 

Codul 
disciplinei 3.OB05.PIG 

Anul de studiu 2 Semestrul 3 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                      
OP – opţională, FC – facultativă) OB Număr de credite 1 

Total ore din 
Planul de 

învăţământ 

14 
Total ore studiu individual 

14 Total ore pe 
semestru 

28 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 
generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 
specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 
tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 
DPP – pregătire psihopedagogică. 

PIG 

Titularul(a) 
disciplinei* S.L. Dr. Ing. Arh. Radu Costin Turcanu 

 

Facultatea CFDP 

Domeniul de studii  Inginerie Civila 

 Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul de 

învăţământ 
Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 
Doctorat) 

Licenta 
 

 
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

CFDP 
 

 
1 1    

 

Precondiții de curriculum - 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

Studentul va asimila cunostinte de baza in domeniul 
constructiilor. 

Va pune un mai mare pret pe cunoastere, cultura si 
creatia inaintasilor, spre desavarsirea sa ca viitor 
profesionist bine informat. 

Va putea identifica elemente de arhitectura, urbanism, 
tehnici si tehnologii mai vechi sau traditionale, 
intelegandu-le valoarea ca sursa de inspiratie si utilitate, 
creand o sursa de inspiratie in rezolvarea problemelor 
actuale concrete. 

Va avea un orizont mai larg asupra fenomenului 



arhitecturii contemporane si asupra importantei 
conlucrarii diverselor specialitati in dezvoltarea oraselor si 
a teritoriului. 
Isi va dezvolta viziunea creativ inginereasca si se va 
putea documenta singur in viitor pentru ori ce problema, 
avand o baza solida de plecare.  

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 
capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 
bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 
(Clasice, clasice 
interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 
alocate 

1. România, Europa şi arhitectura de azi Suport digital 2 

2. Scurtă istorie a arhitecturii tradiţionale europene: 
Istoria veche si antichitatea, Evul Mediu 

Suport digital 2 

3. Scurtă istorie a arhitecturii tradiţionale europene: 
Renaşterea şi barocul 

Suport digital 2 

4. Scurtă istorie a arhitecturii tradiţionale europene: 
Iluminismul şi Secolul 19, sfârşitul arhitecturii 
tradiţionale şi naşterea Mişcării Moderne 

Suport digital 2 

5. Mişcarea modernă: Avangardele şi Modernismul, 
Modernismul târziu Postmodernismul şi 
Contemporaneitatea, funcţiunea, tehnica, tehnologia 
şi materialele 

Suport digital 2 

6. Scurtă istorie a urbanismului si amenajarii 
teritoriului 

Suport digital 2 

TOTAL ORE 12 

 

Activități aplicative 
Tipuri de lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

- - . - 

TOTAL ORE 0 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

1. cursarhitectura.wordpress.com – curs online de arhitectura pentru studentii UTCB, 
Autor: S.L. Dr. Ing. Arh. Radu Costin Turcanu (titular) 

2. Elemente de arhitectura – curs tiparit, Autor: Prof. Dr. Anca Sandu Tomasevski, 
disponibil in numar mare de exemplare in bibliotecile UTCB 

  

Evaluare Ponderea în procente din 
nota finală  




