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a. Activitatea de cercetare desfăşurată la Facultatea de Arhitectură în anul 2016 a
continuat aplicarea strategiei Universităţii Spiru Haret, realizând prevederile cuprinse
în Planul de cercetare pe anul 2016, prin acumularea de puncte în evaluările pe criterii
CNCS. Cele mai valoroase rezultate s-au înregistrat în activitățile de promovare a
rezultatelor studenţilor și a cercetărilor cadrelor didactice: am participat ca
organizatori principali la Noaptea Muzeelor 2016 pentru a 5a oară consecutiv cu
expoziţia interactivă “Al meu. Al tău. Bucureşti”, am organizat sesiuni de comunicări
ştiinţifice: “Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor
didactice din Facultatea de Arhitectură din cadrul universităţii Spiru Haret” ,
“Energy Day” şi numeroase expoziţii cu proiecte studenţeşti: “Bucureştiul în
proiectele Facultăţi de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret” (Palatul Şuţu),
“Patrimoniul construit. Evoluţii, oportunităţi, consecinţe” (Centrul de informare al
primariei mun. Sibiu), “Patrimoniul construit in parcul sub Arini Sibiu” (UAR),
„Diplome ale studenţilor Facultăţii de Arhitectură ai niversităţii Spiru Haret”
(Muzeul Municipiului Bucureşti, Casa Filipescu-Cesianu, Lapidarium) etc.
În colaborare cu OAR Bucureşti, Facultatea de Arhitectură a organizat evenimentul:
“Arhitecţii în dialog cu Universitatea. Raportul Bucureşti 2016” (invitaţi: arh.
Şerban Sturdza- preşedintele OAR Bucureşti, arh. Bogdan Traian Bogoescuvicepreşedinte OAR Bucureşti).
Având ca invitat pe Oana Radu, consultant proiect “Strategia culturală a Bucureştiului
2016-2026”

(http://strategiaculturalabucuresti.ro/ ),

am

organizat

prelegerea:

“Strategia culturală a Bucureştiului- oportunităţi de intervenţii arhitecturalurbanistice”.
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În cadrul evenimentului DIPLOMA 2016 iniţiat de The Institute, Universitatea Spiru
Haret a fost partener oficial iar absolvenţi ai Facultăţii de Arhitectură au participat la
expoziţia proiectelor de diplomă: Dan Robert Valentin, Dună Cristian, Ionescu Adrian
Mihai, Petrescu Vlad – Mihai, Mihai Andreea, Tudor Stevar Alecsandra, Ababei
Romina Narcisa, Boghici George, Popa Ioana, Matea Maria, Brezoianu Răzvan
Victor, Petrişor Alexandru, Gogan Andrei, Militaru Marius.
b. Rezultatele activităţii de cercetare a cadrelor didactice desfăşurate între ianuarie-iunie
2016 se pot contoriza în cele ce urmează:
- 2 publicaţii de cărţi la editura Limes, Cluj si editura Vremea, București;
- 1 articol stiinţific publicat în reviste cotate B, 1 articol stiinţific publicat în reviste
cotate C, 2 articole publicate în reviste BDI, 11 articole stiinţifice publicate în reviste
necotate;
- 11 lucrări publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice;
- 74 activităţi de cercetare stiinţifica suplimentare: cercetări individuale, participări la
conferinţe şi simpozioane, expoziţii etc.;
- 10 participări/invitaţii la activităţi stiinţifice organizate de alte universităţi naţionale
şi internaţionale;
- 2 de participări în comisii de doctorat;
- participări în organizarea a 5 manifestări ştiinţifice.
c. Facultatea de Arhitectură a elaborat Strategia proprie de cercetare ştiinţifică pe
perioada 2014-2020; Planul de cercetare ştiinţifică al facultăţii pentru anul 2016.
Aceste documente sunt postate pe site-ul facultăţii.
d. În acest an universitar s-au continuat contractele încheiate în anul precedent (etapa de
sustenabilitate), POSDRU/156/1.2/G/141179, Adaptarea curriculumului şi pachetului
educaţional la exigenţele pieţei muncii, cu partener SIVECO România, POSDRU DMI
1.2/156 ID139498, CLIO – Program masteral în Valorizarea Patrimoniului, programul

COST Action TA1201 Gender, Science, Technology and Environment (GenderSTE).
e. Pagina de Internet a cercetării ştiinţifice, în cadrul site-ului USH este funcţională,
cuprinzând Strategia de cercetare ştiinţifică pe perioada 2014-2020, Planul de
cercetare ştiinţifică al facultăţii pentru anul 2016, Raport privind cercetarea
ştiinţifică pe anul 2016.
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f. Pentru anul 2016 este în pregătire un volum al Analelor Facultăţii de Arhitectură,
ajungându-se astfel, în perioada 2009 – 2016, la volumul 11. Analele Arhitecturii au
site propriu şi sunt postate pe pagina de Internet a facultăţii la domeniul Cercetare
ştiinţifică: http://anale-arhitectura.spiruharet.ro
g. Studenţii anului V s-au evidenţiat prin participarea activă în cadrul evenimentului
Noaptea Muzeelor 2016. De asemenea, în funcţie de specificul expoziţiilor
desfăşurate, studenţii au fost implicaţi în calitate de autori şi co-organizatori.
h. Propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor de cercetare la nivelul Facultăţii de
Arhitectură :


Acordarea unei atenţii sporite redactării unui număr cât mai mare de propuneri de
grant pe diferite linii de finanţare



Implicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi de cercetare, atât proprii cât și
împreună cu studenții (concursuri, workshopuri, practici semestriale)



Promovarea realizarilor studentilor si ale cadrelor didactice in expozitii publice și
mediul on-line, pentru accentuarea vizibilității și întipărirea brandului facultăţii
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