Cluj-Napoca

Studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism, vizionari în
conturarea identității vizuale a comunității Studenți Ambasadori, în
cadrul alianței EUt+

Studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism ai universității noastre, au propus designul
și elementele grafice care vor contura identitatea vizuală a comunității Studenți
ambasadori, în cadrul mobilităților studențești care se vor derula în cadrul alianței
Universitatea Europeană de Tehnologie/ European University of Technology EUt+.

EUt+ Ambassadors
Builld your own pathway // Feel at home at every campus // Community of
pioneers // Co-builders // Language training // Regular support

Proiectul grafic Studenți ambasadori, propune un exercițiu creativ, parte importantă a
unui demers de colaborare, în care sunt implicați studenți din mai mulți ani de studiu,
cadre didactice și reprezentanți ai EUT+ din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Provocarea pentru studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism a venit din partea
echipei care coordonează comunicarea în cadrul consorțiului EUt+, respectiv pachetul de
lucru 7.1-2, în cadrul întâlnirii de lucru organizată la Cluj, în luna martie a anului curent.
În acest context, a avut loc un workshop în care s-a definit și prezentat conceptul Studenți
ambasadori, la care a fost invitată doamna Prodecan Conf.dr.Arhit. Dana Opincariu, care
a preluat implementarea acestui proiect în cadrul Atelierului de Studiul formelor. Punctul
de pornire este însăși viziunea EUt+, o inițiativă care aduce împreună universitățile

Cluj-Napoca

pentru a dezvolta un model european al tehnologiei centrate pe om și societate. Studenții
ambasadori EUt+ dar și studenții în general ai universităților partenere, vor fi sprijiniți în
a-și defini rolul în societate, studiind în campusul EUt+.
Tema proiectului Studenți ambasadori se concentrează pe oportunitatea studenților de a
deveni ambasadori EUt+, activitate care le va oferi, dincolo de șansa de a fi unul dintre
pionierii acestei inițiative, diferite beneficii, precum:


recunoașterea automată a creditelor și libertatea de a-și crea propriul drum
educațional – build your own pathway, language training – ceea ce va permite
studenților să se simtă ”acasă” în oricare dintre cele 8 campusuri ale EUt+



regular support – susținerea de bază de care beneficiază studenții Erasmus aflați
în mobilitate – acomodare, informații



belonging to EUT+ familly - dincolo de beneficiile directe, EUt+ va oferi studenților
sentimentul de apartenență la o comunitate valoroasă în care vor lega prietenii
durabile.

Demersul creativ
Exercițiul propus în cadrul Atelierului de Studiul formelor, stabilește un prim contact cu
domeniul grafic design-ului. Unul dintre aspectele importante ale unui demers creativ,
este cel al comunicării. Exprimarea succintă a ideilor poate fi o provocare majoră, cu mize
importante, de felul în care este prezentat un concept, poate depinde succesul acestuia.
Conform principiului enunțat de către Marshall McLuhan, ”Media is the message”,
(http://scihi.org/marshallmcluhan/), forma unei comunicări poate prelua, sublinia,
contura, sau defini sensul mesajului. Astfel, designul grafic dedicat prezentării de concept
devine o formă de expresie care folosește un conținut vizual și textual, un procedeu
complex prin care sunt influențate percepțiile receptorilor. Elementele de limbaj
specifice ale acestui domeniu sunt semnele grafice, caracterul literelor, gama cromatică.
Pachetul în care sunt incluse toate aceste elemente formează o identitate vizuală.
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Tema Studenți ambasadori, propune realizarea unei imagini reprezentative ca simbol
(mascotă, totem, etc.) al ambasadorilor EUt+, din rândul studenților. S-a urmărit
realizarea unui concept vizual surprinzător, s-au evitat simbolurile naționale și locale,
fiind vorba despre o comunitate internațională. Prin urmare, această identitate vizuală
poate fi citită ca descoperirea unui sentiment specific, de apartenență la EUt+. Imaginea
rezultată urmează să fie adaptată pentru diferite utilizări, precum: element de grafică în
social media, materiale promoționale, motion design, panouri grafice de prezentare,
bannere, articole vestimentare, obiecte promoționale etc.

Modalitate de lucru

În acest proiect au fost implicați toți studenții anului I din cadrul Facultății de Arhitectură
și Urbanism. Studenții au lucrat în mod individual, pe formate 50x70 cm, asemeni unei
schițe de concept, cu tehnici la alegere, adecvate limbajului grafic, monocrom sau color,
în care să apară atât imaginea la o scară mare, cu detalii, cât și 3-4 situații de utilizare a
acesteia.
Etapele proiectului:


Prezentarea temei



Schiță de concept



Workshop - Prezentarea și selectarea schițelor de concept împreună cu echipa de
comunicare internațională EUt+ , studenții finaliști ai anului I, cadrele didactice
active în proiect și echipa de digitalizare.
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După etapa primară, de realizare a conceptelor grafice, lucrările care au fost selectate au
trecut spre etapa finală printr-un proces de prelucrare complexă. Patru dintre propuneri
au fost digitalizate și prezentate ca variante posibile pentru a reprezenta comunitatea
Studenți ambasadori și toate au fost apreciate de reprezentanții de comunicare ai celor
opt universități partenere EUt+.
Întregul proces de creație, de la desenul liber și până la etapa digitalizată, a fost coordonat
de un grup de cadre didactice dedicate:
Responsabil disciplină Studiul formelor 2: Ș.l.dr.art.pl. Leonard Vârtic
Autori temă: Conf.dr.arh. Dana Opincariu, Ș.l.dr.art.pl. Leonard Vârtic, Dr.arh. Silviu Borș.
Coordonator workshop: Conf.dr.arh. Dana Opincariu
Grup cadre didactice participante la workshop: Ș.l.dr.art.pl. Leonard Vârtic, Ș.l.dr.arh.
Ana-Maria Graur, Asist.dr.arh. Laura Patachi, Asist.dr.arh. Alina Voinea, Ș.l.dr.arh.
Andreea Pop, Dr.arh. Silviu Borș, Dr.arh. Răzvan Potîng, Arh. drd. Verona Musteață, Arh.
drd. Adrian Niculaș.

Prezentarea lucrărilor finaliste

Lucrarea 1 – The Cup, autor studenta Alexandra TESILEANU
Pornind de la logo-ul EUt+, Alexandra a realizat o grafică atractivă, prietenoasă, veselă,
combinând elemente care trimit spre identitatea alianței deja creată.
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Lucrarea 2 – The Bee, autori studenții Maria HUDREA și Dragoș MARTA,
au compus o imagine plină de sens, albina fiind simbol al hărniciei, muncii, perseverenţei
și a colectivităţii.
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Lucrarea 3 – The Puzzle, autoare studentele Daria MĂLAN și Delia HUSARIU,
au construit un puzzle, ca simbol al diversității și unicității fiecărei universități partenere
în alianța EUt+, care se îmbină formând împreună un întreg .
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Lucrarea 4 – The Roop, autori studenții Carina CUCEU și Dan BUNGĂRDEAN,
au pornit de la simbolul unei sfori care leagă, iar simbolic, sfoara este ceva pe care urci
spre ceva mai înalt, așa au imaginat ei evoluția studenților ambasadori în cadrul alianței
EUt+.
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Felicitări tuturor pentru viziune, creativitate și realizare!
Toate aceste lucrări vor fi folosite ca identitate vizuală internațională a comunității de
Studenți ambasadori EUt+ , în toate cele 8 universități partenere în alianța European
University of Technology !

