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E02 ARHITECTURA PENTRU VIITORI ARHITECŢI

Workshop Portofoliu

”Educaţia este vitală în obţinerea durabilităţii şi a calităţii mediului. Pentru aceasta 
este necesară dezvoltarea în cadrul comunităţii a capacităţii de înţelegere a arhitec-
turii, peisagisticii şi amenajării urbane, precum şi a proceselor de modelare a mediu-
lui nostru. Această politică are rolul de a promova un context în care cetăţenii să aibă 
încredere şi să aibă capacitatea de a se angaja eficient în crearea şi managementul 
unui mediu construit de înaltă calitate.”  - Politica pentru arhitectură în România 
2010-2015.

01. Conceptul evenimentului

La terminarea studiilor, întocmirea unui portofoliu devine deja o necesitate prin care 
studentul privește retrospectiv, pentru a-și aduna sub o formă coerentă și atractivă 
toate proiectele. Exerciţiu de reflecţie și sinceritate deopotrivă, portofoliu reprezintă 
un pas în plus spre viaţa post-universitară. 

02. Obiective didactice

La finalul workshop-ului studentul va fi capabil să realizeze importanţa sincerităţii 
faţă de propria persoană, să își comunice într-un mod personal, creativ lucrările și să 
producă un material fizic sau digital conform noilor cunoștinţe.

03. Simulare buget
PORTOFOLII nr buc pret/buc total
planse A3 60 1 60
apa 8x2l 2,1 16,8
laptop asigurat
hotspot asigurat
pixuri 20 1 20
creioane 20 0,37 7,59
capsator/ perforator asigurat
diplome 20 1 20
ecusoane 21 0,5 10,5
mape 21 2,3 48,3
ecran asigurat
proiector 1 asigurat
sfoara 1 11 11
flipchart 1 297,6 297,6
continut mape 21 3 63
tricouri 21 20 420
markere 1 set 16,99 16,99
top de hartie 1 13 13
foi de flipchart 20 0,86 17,19
saratele 1x2kg 6,19 6,19
cafea 2x500g 19,59 39,18
ceai 40 0,27 10,8
servetele 2 pachete 0,66 1,32
pahare 60 0,078 4,68
zahar 60 0,043 2,58
lapte 50 0,13 6,5
BUGET 1093,22
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04. Participare așteptată

100 persoane conferinta, 20 persoane participante la workshop
 
05. Perioadă

04.11 - conferinţa, 06 – 07.11 - workshop

06. Locaţie

Mansarda Bastionului Theresia

07. Facilităţi

cazarea asigurată în căminele UPT pentru participanţii din afara localităţii, protocol 
pe parcursul zilelor de desfășurare

08. Costuri de participare

Participare gratuită

09. Abilităţi necesare pentru participare

Seriozitate, receptivitate, dorinţa de îmbogăţire a cunoștinţelor pe plan artistic și 
creativ. De asemenea, participantul trebuie să prezinte abilitatea de a lucra în echipa 
și de a fi comunicativ.

10. Abilităţi dobândite după participare

Participantul va reuși să își folosească creativitatea în ceea ce privește alcătuirea 
unui portofoliu, într-o manieră atractivă și calitativă conform individualităţii sale, 
acesta fiind un pas important (chiar necesar) în dezvoltarea sa profesionala. 

11. Beneficiile Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș
 
Ordinul arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiș va beneficia de pe urma 
acestui eveniment prin faptul că studenţii arhitecţi din anii terminali vor conștientiza 
necesitatea valorificării muncii lor prin intermediul unui portofoliu care să îi reprez-
inte într-un mod creativ, autentic și onest. Este un prim pas spre formarea unui cod 
deontologic, atât de necesar profesiei de arhitect.

12. Beneficiile Facultăţii de Arhitectură și Urbanism din Timișoara

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara va beneficia de pe urma acestui 
eveniment prin faptul că studenţii arhitecţi din anii terminali vor dobândi cunoștinţe 
care le vor ușura tranziţia spre piaţa muncii, confirmând buna instruire primită timp 
de 6 ani de zile.

13. Beneficiile participantului la eveniment 

Participantul va reuși prin acest eveniment să deslușească o imagine corectă a 
activităţii sale creative până în momentul prezent și să găsească un vehicul prin care 
să le comunice atractiv unor posibili angajatori conform individualităţii sale.
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Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din 
România. Datele de contact ale organizatorului sunt: 

str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1, 
tel. 0729181713;0745145537, 
email. contact@anualadearhitectura.ro

Responsabil concurs: arh. Alexandru Cozma

Prezentul regulament a fost întocmit de: 
arh. Alexandru Cozma 
responsabil eveniment a_ta 2014

Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala 
Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.

Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara Arhitecturii”. De atunci, a_ta a devenit 
o manifestare care își propune să recunoască excelenţa în practica locală premiind arhitectura de calitate în cadrul unor 
evenimente festive.  Expunerea discursului arhitectural local a fost completat mereu de conferinţele anuale, care au 
încercat să lărgească graniţele contextului în care operăm.

a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme de interacţiune prin intermediul unor 
acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe eveni-
mente, coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, profesie, stradă. 

Tema anualei - “prezent!” - apare ca o posibilă abordare a contextului interior, în perpetuă tranziţie, în care absenţa a 
devenit cea mai lizibilă formă a prezenţei/prezentului. Aceasta are două înţelesuri concomitente: unul legat de spaţiu, 
altul legat de timp - care este de faţă, aflat acolo unde se vorbește sau se face ceva, respectiv care are loc în timpul de 
faţă, actual. 

a_ta 2014 își propune să dezvolte platformele de comunicare dintre diverse grupuri de interes și, implicit, extinderea și 
activarea comunităţilor interesate de  tematica spaţiului construit.


