Servicii/activităţi pentru studenţi:
- Organizarea de workshop-uri şi conferinţe publice la care
sunt invitaţi arhitecţi şi designeri străini şi români, atât
experimentaţi cât şi debutanţi, pentru a-şi prezenta lucrările
(Valerio Olgiati, Elia Zenghelis, Brauen + Waelchli, Patrick
Gartmann, Richard England, Silvia Demeter Lowe, Şerban
Sturdza).
- Lucrările şi cercetările studenţilor sunt promovate şi prin
expoziţii, evenimente culturale, prezentări publice şi discuţii
cu autorităţile, investitorii şi publicul larg (Bienala de
Arhitectura de la Venetia 2014, proiectul public „Gradina de
vară Favorit. Împreuna în Drumul Taberei” 2015, Bienala
Naţională de Arhitectură, Anuala de Arhitectură Bucureşti,
Reabilitatea Cinematografului Gloria la Sala Palatului,
Cinema Patria, Cinema Studio, Scenarii Urbane la Noaptea
Muzeelor 2012 -2015, Ceainăria Cărtureşti, Upgrade, Cercul
Militar Naţional, Street Delivery 2012-2015).
Mobilităţi studenţeşti:
- Prin programul mobilitate europeană
ERASMUS, la
universităţi internaţionale de prestigiu: Izmir Ekonomi
Universitesi, University of Sassari, Kavala Institute of
Technology, National Technical University of Athens,
Aristotle University of Thessaloniki, Universidad Catolica de
San Antonio de Murcia.
Cercetare/lucrări practice: anual se organizează
sesiuni ştiinţifice în ţară şi în străinătate, şi workshop-uri cu
durata de două săptămâni, ca parte integrantă din programa
şcolară: Scenarii Urbane, Design experimental, Tehnici de
restaurare in situ, Cercetare istorică. Lucrările de cercetare
şi workshop-urile sunt realizate în parteneriate cu instituţii
locale şi internaţionale.
Facilităţi: campus cu cămine studenţeşti, restaurant, club,
terenuri de sport, laboratoare şi o bibliotecă specializată.
Studenţii şi profesorii au acces liber la Biblioteca Naţională
Română, şi acces gratuit la baze de date internaţionale, cu
posibilitatea de a intra în colective de cercetare şi de a-şi
publica rezultatele.
Localizare: cladirea in care se afla Facultatea de
Arhitectură, este monument istoric si de arhitectură, se află
în inima centrului istoric al Bucureştiului, la 5 minute distanţă
de staţiile de transport public (autobuz, troleibuz, tramvai si
metrou). Teatrul Naţional, Teatrul de Comedie, Teatrul
Odeon, Cercul Militar al Armatei, Muzeul Naţional de Istorie,
Palatul Şuţu se află în imediata sa apropiere, oferind
studenţilor un bogat cadru cultural.
Absorbţia pe piaţa muncii: În fiecare an, peste 70%
din absolventii noştri işi găsesc un loc de muncă intr-o firma
din ţară si străinătate.

ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR
2016-2017

Universitatea Spiru Haret

Arhitectură, programe de studii în limba

oferta educaţională

română şi engleză

pentru admiterea în anul

Termen limită pentru înscriere: septembrie.
Nr. de locuri :
- 120 studenţi pe an, la programul de studii in limba româna.
- 50 studenţi pe an, la programul de studii in limba engleză.
Condiţii de admitere: diplomă de Bacalaureat + concurs
de admitere bazat pe teste de aptitudini şi interviu.
Formularele de înscriere şi detalii privind taxa de înscriere la
admitere sunt disponibile la cerere prin e-mail.
Limba de predare: Română pentru programul de studii in

universitar 2016-2017

limba română; Engleză pentru programul de studii în limba
engleză. Pentru studenţii străini doritori să studieze în limba
română se fac cursuri de pregătire în limba română. Detalii www.spiruharet.ro
Durata studiilor: 6 ani - Sistem integrat Licenţă (primele
8 semestre) şi Master (4 semestre), însumând un total de
360 ECTS:
Taxa anuală de studiu se poate plăti în max. 4 rate.

Facultatea
de Arhitectură
Bucureşti
Programe de studii:
- în limba română (120 locuri/an)
- în limba engleza (50 locuri/an)

Detalii - www.spiruharet.ro
Diploma obtinuta: emisă de Ministerul Educaţiei
Naţionale si recunoscuta in Uniunea Europeana conform
Directivei 2005/36/CE, Anexa VI, pag. 163.
Titlu: Arhitect (Master)

Str. Ion Ghica 13, sector 3, 030045, Bucureşti, România
http://www.spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura
Secretariat
Tel: +40 21 3140075 int. 237
Fax: +40 21 3140076
E-mail:usharh@spiruharet.ro

Înfiinţată prin HG nr 225/ 04.04.1996 şi acreditată de
MInisterul Român al Educaţiei în 2006, respectiv 2012,
membră a EAAE din 2009, Facultatea de Arhitectură a
Universităţii Spiru Haret este singura facultate privată de
arhitectură din România.
Facultatea oferă cunoştinţe generale şi specializate de
arhitectură, urbanism, regenerare urbană şi conservare a
patrimoniului, pregătind studenţii pentru o gamă largă de
activităţi profesionale. Unul din marile avantaje ale Facultăţii
este diversitatea şi calitatea practicilor profesionale.
Studenţii capătă cunoaştere şi competenţe teoretice în
istorie, teorie, tehnologie, planificare urbană şi teritorială,
ecologie, aprofundându-le apoi prin aplicaţii în proiectele
arhitecturale şi urbane.
De asemenea, în timpul activităţii practice anuale obligatorii,
studenţii participă la workshop-uri şi cercetări corelate cu
cunoştinţele dobândite. În felul acesta se creează un dialog
constant între experienţa şi cerinţele profesionale concrete şi
abordarea teoretică, studenţii fiind astfel mai bine pregătiţi
pentru carieră.

Activităţile culturale şi ştiinţifice de larg interes includ teme
variate, structurate pe trei coordonate strategice:
regenerarea oraşelor României în contextul european al
sustenabilităţii, soluţii moderne pentru o arhitectură
sustenabilă, şi managementul sustenabil al patrimoniului
construit. Contracte de cercetare de tip grant conectează
Facultatea la cerinţele actuale reale.

Facultatea de Arhitectură este centrată pe creşterea calităţii
şi susţinerea performanţei creative.
Programa de studii este dinamică: conţinutul se poate
schimba introducând cursuri noi în conformitate cu
dezvoltările ştiinţifice, orientate spre o abordare pragmatică
a instruirii. Procentul disciplinelor de specialitate (50%),
fundamentale (18%), tehnice în domeniu (16%),
complementare (8%) şi opţionale (8%) este stabilit conform
Standardelor Specifice de Evaluare Academică în domeniul
Arhitectură şi Urbanism, elaborate şi aprobate de ARACIS.
Activităţile didactice de predare şi evaluare sunt îndeplinite
în conformitate cu Carta şi Regulamentul Universităţii.

