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14 iulie 2017

Absolvenții Facultății de Arhitectură și Urbanism își expun lucrările de
diplomă în cadrul unei expoziții organizată la
Centrul de Cultură Urbană CASINO
Luni, 17 iulie 2017, ora 17, la Centrul de Cultură Urbană CASINO , va avea loc vernisajul
Expoziției Proiectelor de Diplomă ale absolvenților Facultății de Arhitectură și
Urbanism, promoția 2017.
Ca în fiecare an, expoziția este organizată de Facultatea de Arhitectură și Urbanism
(FAU), sub coordonarea doamnei Prodecan, Conf.dr.arhit. Dana Opincariu. Cele 50 de
proiecte expuse ale absolvenților arhitecți vor putea fi vizionate în perioada 17 – 21
iulie 2017.
Expoziția se dorește a fi, pe de o parte, un eveniment care celebrează tinerii absolvenți,
în dorința de a realiza o conexiune a acestora cu comunitatea arhitecților și a viitorilor
angajatori, iar pe de altă parte, o interfață prin care contribuțiile și proiectele dezvoltate
în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca ajung în comunitate, sensibilizând
cetățenii și administrația publică, deservind procesele de urbanizare și nevoia de
modele sustenabile.
Expoziția proiectelor de diplomă are de asemenea scopul de a face cunoscut specificul
învățământului de arhitectură, complexitatea domeniului, atât studenților din anii mai
mici ai FAU cât și elevilor de liceu, care doresc să urmeze această profesie în viitor.
Proiectele de diplomă ale studenților arhitecți, sunt expresia cunoștințelor profesionale
acumulate pe parcursul a șase ani, cu un program de studiu vast și foarte complex, ce
presupune învățare, creație, exercițiu, disciplină profesională și pasiune. Astfel
proiectele de diplomă răspund problemelor concrete ale societății actuale, fiind
rezultatul gândirii creative pentru viitor ținând cont de trecut.
Viitorul profesiei de arhitect nu va fi lipsită de provocări judecând după dinamica
societății și urbanizarea accelerată. În acest sens, este foarte importantă viziunea și
conectarea conceptelor arhitecturale ale tinerilor absolvenți la mediul profesional de
arhitectură și comunitate, în cadrul unei expoziții organizate în urbea clujeană.

