FIŞA DISCIPLI
D
INEI
1.. Date despree program
1.1 Instituţia de
d învăţământt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departameentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
s
1.6 Programull de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
î
1.8 Codul discciplinei

Universitaatea Tehnică din Cluj-Nappoca
Construcţţii
Construcţţii Civile şi M
Management
Inginerie Civilă şi Instaalaţii
Master
Clădiri veerzi/Master
IF – învăţţământ cu freccvenţă
7

2.. Date despree disciplină
22.1 Denumireaa disciplinei
Iluminaatul sustenabill pentru clădiirile verzi
22.2 Responsab
bil disciplina
Conf.drr.ing. Dorin BEU
B
dorin.beuu@insta.utcluuj.ro
22.3 Titularul activităţilor
a
dee curs
Conf.dr.ing.
C
Dorin
D
BEU doorin.beu@inssta.utcluj.ro
22.4 Titularul activităţilor
a
dee seminar Conf.dr.ing.
C
Dorin
D
BEU
2.5 Anul de stu
udiu
I
2.6
2 Semestrull 2 2.7 Tipul
T
de evaluuare E 2.8 R
Regimul disciiplinei DS/D
DOB

II/2

Denumirea
D
disciiplinei

Nr. Curs
Aplicaţii
sapt.
[orre/săpt.]
S L P

Iluminatu
ul sustenabil pentru
clădirile verzi
v

14

3.1 Număr de ore pe săptăm
mână

1

2 din care:

1

3.2 curs

Curs

Apllicaţii

S

14

1

Studd.
Indd.

[oree/sem.]
L
P

114

722

C di
Credit

A
An/
Sem

TOTAL

3.. Timpul tota
al estimat (orre pe semestru
u al activităţillor didactice)

100

4

3.3proiect

1

3.4 Total ore din
d planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 prooiect
D
Distribuţia fon
ndului de timp
p
S
Studiul după manual,
m
suporrt de curs, bib
bliografie şi notiţe (în timpuul semestruluui)

14
orre
222

D
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformeele electronicce de specialittate şi pe terenn

10

P
Pregătire semiinarii / laboraatoare, teme, referate,
r
porto
ofolii şi eseurii
T
Tutoriat
E
Examinări şi pregătire
p
exam
minare
A
Alte activităţi.....................................
3.7 Total ore studiu
s
individ
dual
72
7

13
7
220
-

3.8 Total ore pe
p semestru

104

3.9 Numărul de
d credite

4

44. Precondiţiii (acolo unde este cazul)
44.1 de curricullum
Fizica
F
si Elem
mente de arhitectură
44.2 de compettenţe

Utilizarea
U
calcculatorului

5.. Condiţii (accolo unde estee cazul)
55.1. de desfăşu
urare a cursullui



Viideoproiector și ecran

55.2. de desfăşu
urare a seminarului



Viideoproiector și ecran

Competenţe
transversale

Competente profesionale
Abilităţi dobândite: Deprinderi
Cunoştinţe teoretice,
(Ce instrumente ştie dobândite: (Ce (Ce trebuie sa
să mânuiască)
ştie să facă)
cunoască)

6.. Competenţeele specifice acumulate
- noţiuni fun
ndamentale dee inginerie a iluminatului
i
eelectric
= mărimi fo
otometrice şi colorimetricee
= echipameente de ilumin
nat - lămpi, ap
parate de ilum
minat, dispoziitive de controol al
iluminatuluii
= iluminat public
p
arhitecctural şi urban
n
- să cunoasccă prevederilee normativulu
ui SR EN 132001 privind iluuminatul publlic.
- notiun desp
pre retele elecctrice si de co
omunicatii
După parcurrgerea discipllinei studenţiii vor fi capabiili să:
- să elaboreeze o temă de proiectare peentru sistemull de iluminat exterior –pubblic
- să comparre soluţii de illuminat
- să elaboreeze un caiet dee sarcini penttru iluminat ppublic sau rețeele electrice și de comunicații

După parcurrgerea discipllinei studenţiii vor fi capabiili:
- să facă măsurări asupra mărim
milor fotomeetrice iluminnare - luxmeetru - luminnanţă luminanţmeetru
- să analizezze rezultatele programului de calcul DiaaLux

1. Aplicarea strategiilorr de munca eficienta si responsabila,, de punctuaalitate, seriozzitate si
raspundere personala,
p
pe baza principiiilor, normeloor si a valoriloor eticii profeesionale.
2. Aplicareaa tehnicilor dee munca eficienta în echipaa, pe diverse ppaliere ierahiice.
3. Documen
ntarea în lim
mba româna si
s într-o limbba straina, peentru dezvolttarea profesioonala si
personala, prin
p formare continua
c
si ad
daptarea eficieenta la noile sspecificatii tehhnice.

7.. Obiectivele disciplinei (rreieşind din grila
g
competen
nţelor specifi ce acumulatee)
77.1 Obiectivu
ul general al
 Dobîndirea de comp
petențe legatee de iluminat urban, rețele electrice și dde
ddisciplinei
comun
nicații
77.2 Obiectiveele specifice
 noţiuni fundamentalle de ingineriee a iluminatuluui electric
= m rim
mi fotometricce şi colorimeetrice
= măsu
urări fotometriice
= echip
pamente de iluminat - lăm
mpi, aparate de iluminat, dispozitive de control
al iluminattului
= ilumiinat interior pentru clădiri vverzi
 cunoașșterea preved
derilor normattivului SR EN
N 12464, SR
R EN 1838 și SR EN
15193 privind ilum
minatul interiorr.
 Elaborrarea de caietee de sarcini leegate de ilum
minat interior ppentru clădiri verzi
 Citireaa rezultatelor programelor de calcul

8.. Conţinuturri
88.1 Curs

Metodde de predare

Obbservaţ
ii

1
2

Notiuni introductive de
d luminotehn
nică
Lămpi electrice
e
– Laampa cu incaandesceță, lam
mpa fluoresceentă,
lampi cu
u descarcari, LED-uri
L
3 Aparate de iluminat. Standarde europene.
e
Ev
valuarea eficieentei
energeticce
Video4 Iluminattul natural
Expunnere
prroiector
5 Integrareea în arhitectu
ura clădirii. Illuminat susten
nabil
6 Reciclarea aparatelorr de iluminaat. Deșeurile contaminatee din
iluminat. Rețele electrrice
7 Sisteme de control-- DALI, DM
MX. Integraarea in Buillding
Managem
ment Sistem - BMS
ÎÎn biblioteca UTC-N
11. Pop Florin – coord. general, ş. a. Ghidu
dul Centrului de
d Ingineria Iluuminatului, E
Ed. Mediamiraa, Cluj-Napocaa 2010
22. * * * Manu
ualul ingineru
ului de instalaaţii, volumul Electrice,
E
Arteecno, Bucureeşti 2010
33. Standardul SR EN 1320
01
IIn alte bibliotteci
11. Steffy,G, Architectural
A
Lighting
L
Desig
gn, John Wiley
y & Sons, 20112, ISBN 0-4771-38638-3
22. Moran, N, Performance
P
Lighting
L
Desiign, A&C Black Publishers LTD 2007, IS
SBN 978-0-77136-7757-7
33. ***, 1000 Lights,
L
Tascheen, 2004, ISBN
N 978-3-8228
8-5287-3
44. Descottes,H
H, Ultimate Liighting Design
n, teNeues, 20
008, ISBN 9788-3-8327-9016-5
88.2 Lucrări
Metodde de predare
Observvaţii
Prezeentarea
1 Măsurarea iluminării și luminanțeii.
unnor
2 Program
mul de calcul Dialux
D
normaative de
3 SR EN 12464.
1
SR EN
N 1838. SR EN
N 115193
proieectare,
4 Calculull Lighting Eng
gineering Num
meric Indicattor LENI
Exppunere, aplicattii,
catalo
oage si
5 Soluții pentru
p
iluminaatul interior a clădirilor verrzi. Soluții peentru
disccutii individuaale
prospe
ecte ale
reabilitarrea iluminatu
ului interior
firme
elor
cu
6 Soluții pentru
p
rețele electrice
e
produ
use
de
7 Viitorul iluminatului public
ilum
minat
B
Bibliografie
w
www.dial.de
w
www.usgbc.o
org
urilor discipllinei cu aştep
ptările repreezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
9.. Coroborareea conţinutu
prrofesionale şi
ş angajatorillor reprezenttativi din dom
meniul afere nt programu
ului
• Disciplina este
e realizată în colaborarre cu Comitettul Național Român de Illuminat www
w.cnri.ro și A
Asociația
R
Română de Iluminat.
I
La seminar partiicipă și repreezentanți ai fi
firmelor Energgobit Schredder, Philips Lighting,
E
Energolux și Zumtobel.

100. Evaluare
T
Tip activitate

10.1
1 Criterii de
d evaluare

10..2 Metode de evaluare

C
Curs

Exxamen oral

S
Seminar/Laborator

Preezentarea unuui cairt de
sarrcini

10.3 Pondere ddin nota
fi
finală
50%
50%

10.4 Standard minim de perrformantă
• Nota examen
n E≥5; Nota lu
ucrări L≥5
D
Data complettarii
27
7.09.2017
D
Data avizarii in departament
S
Septembrie 2017
2

Titula
arul de Disciplina
Conf.dr.ing. Dorin
n Beu

Re
esponsabil d
de curs
Con
nf.dr.ing. Dorrin Beu
Dirrector deparrtament
Conf.d
dr.ing. Aciu C
Claudiu

