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Învățământul specializat de arhitectură din Iași a debutat in 1970 în 
cadrul Ins�tutului Politehnic, sub conducerea arhitectului Nicolae 
Porumbescu. Viziunea sa originală, capacitatea lui de a Îmbina 
principiile arhitecturii moderniste și armonia celei tradiționale 
româneș� au conturat un specific aparte școlii, care reușește să inspire la 
acea vreme generații întregi de studenți și profesori. Deși în perioada 
1980-1989 școlilor de arhitectură din provincie nu li se mai acordă cifra 
de școlarizare, in anul 1990 ac�vitatea Școlii de Arhitectură de la Iași este 
reluată cu un nou statut academic: durata studiilor – 6 ani (cursuri de zi). 
În anul 2003 prin Hotărâre de Guvern, școala ieșeană de arhitectură 
devine facultate, iar din anul 2007 diploma de arhitect acordată de 
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iași este recunoscută 
la nivel european.



Intr-un context actual dinamic si complex, nevoia de adaptare și inovație 
crea�vă a spațiului construit se face simțită in mod  evident, iar 
momentul cel mai propice implicării  �nerei generații de arhitecți în 
cristalizarea și implementarea soluțiilor inteligente și vesra�le de 
proiectare de care este atâta nevoie este chiar momentul de față. 

Ac�vitatea complexă de concepere și realizare a spațiilor, clădirilor și 
ansamblurilor care devin  cadrul de viață al comunităților umane solicită 
arhitectului ca, prin formația sa profesională și culturală să-și însușească 
cunoș�nte atât din disciplinele specifice ale teoriei, istoriei și proiectării 
de arhitectură-urbanism, cât și din cele umaniste, tehnice și economice.

Deși cuprinsă într-un vast complex de relații cu domeniul construcțiilor și 
cu alte domenii ale cunoașterii și creației, profesia de arhitect și 
formarea în vederea prac�carii sale au o specificitate și o individualitate 
bine conturate, rezultate tocmai din sinteza artă-ș�ință-tehnică pe care 
o realizează în acțiunea de organizare a spațiului.



PROGRAMELE NOASTRE 
DE STUDII

EXPLOREAZĂ 



PROGRAMUL DE STUDIU: 

ARHITECTURĂ
• domeniul de studii universitare de licenţă și 

master integrat: Arhitectură
• ramura de ș�ință: arhitectură și urbanism
• forma de învăţământ: licenţă și master zi 

Pe parcursul celor șase ani de studiu studenții vor 
dobândi cunoș�nțele teore�ce și prac�ce necesare 
rezolvării  temelor de proiectare și detaliere a 
obiectelor și ansamblurilor de arhitectură, a căror 
complexitate crește gradual pregă�nd as�el tranziția 
firească spre prac�ca profesiei de arhitect.
• competențe dobândite în urma absolvirii fiecărui 

program de studii
• elaborarea proiectelor de special itate şi 

par�ciparea în colec�ve interdisciplinare cu 
specialiş� din domenii tehnice, umaniste, ar�s�ce;

• urmărirea/conducerea execuţiei proiectelor;
• luarea deciziilor în organismele tehnice de 

specialitate 



Datorită naturii complexe a profesiei de arhitect, 
competențele dobândite in urma absolvirii ciclului de 
studii universitare sunt diverse atât in dezvoltarea 
profesiei de arhitect cât și in domenii conexe. Fie că 
este vorba de proiectare de arhitectură sau urbanism, 
restaurarea monumentelor sau arhitectură peisageră, 
design grafic sau de obiect, scenografie sau multe alte 
domenii crea�ve, tânărul absolvent va reuși să 
abordeze provocările implicate, având  deja cunoș�nțe 
de bază în toate domeniile enumerate mai sus. 

Într-un climat propice dezvoltării spa�ului construit, 
arhitectul va profesa in cadrul unui birou de 
arhitectură, iși va deschide popriul birou sau iși va oferi 
exper�za in cadrul administra�ei publice. În funcție de 
abilitățile dezvoltate in facultate, absolvenții pot de 
asemenea alege o mul�tudine de domenii crea�ve 
conexe (design grafic, ilustrații, concept art, 
scenografie, design de obiect, design de mobilier etc.)



DESCOPERĂ-NE 
DINCOLO DE 
BĂNCILE FACULTĂȚII

Studen�i arhitecți par�cipă pe parcursul 
celor șase ani de studiu la o mul�tudine de 
concursuri lansate la nivel național și 
internațional din care amin�m câteva cu 
tradi�e (Concursuri interna�onale anuale de 
proiecte de diploma, concursul ISOVER, 
concursul CASA):
• XXVIII DIPLOMA PROJECTS REVIEW 

COMPETITION, Kiev (graduates of 
architectural and ar�s�c special�es of 
higher educa�on ins�tu�ons of Ukraine 
with interna�onal par�cipa�on), 2019 - 
Stud. arh. Dohotariu Ionuț, premiu (first 
grade diploma)

• XXVIII DIPLOMA PROJECTS REVIEW 
COMPETITION, Kiev (graduates of 
architectural and ar�s�c special�es of 
higher educa�on ins�tu�ons of Ukraine 
with interna�onal par�cipa�on), 2019 - 
Stud. arh. Tudor Vlad, premiu (first grade 
diploma)

• ISOVER 2018 - PREMIUL I - Movilă Daniel, 
Spânu Anca, REMIUL III - Butnariuc 
Clarisa, Prușu Ioana, MENTIUNE - Pîțu 
Andreia-Nicoleta, Saucă Vlad-Cosmin

• ISOVER MULTICONFORT HOUSE 2017 - 
PREMIUL II – Daniel Miroțoi, Cornel 
Havrs�uc, PREMIUL III – Diana Georgiana 
Pruteanu, Ana Cris�na Tărnăuceanu

• Concursul CASA 2018 - PREMIUL II - 
Simona Ciosnar, Ioana Zavate



Asocia�a Studenților Arhitec� din Iași 
(ASAI) s-a dezvoltat ca un organism ce se 
implică ac�v în propunerea și dezvoltarea 
iniția�velor crea�ve și de interes pentru 
studenții  facultății  de arhitectură, 
organism ce funcționează în regim de 
v o l u n t a r i a t ,  u n d e  i m p l i c a r e a  ș i 
crea�vitatea pot dezvolta ap�tudini 
valoroase în management, antreprenoriat 
și multe alte domenii conexe necesare in 
ges�onarea sa. 

Asociația organizează evenimente de 
natură profesională și cultural-educa�vă: 
expoziții, concerte, lansări de carte, 
fes�vități de premiere, concursuri de 
design, fotografie, pictură, arhitectură și 
urbanism, seminarii ș�ințifice și conferințe 
cu tema�că culturală.

Membrii asociației se implică ac�v și în 
organizarea excursiilor de studiu, a 
deplasărilor la vernisaje și expoziții, 
informarea cu privire la concursurile 
naționale și internaționale, organizarea 
workshop-urilor de specialitate. 



Proiectul ROSE urmărește a�ngerea obiec�velor de 
reducere a abandonului școlar și de îmbunătățire a 
oportunităților de par�cipare în învățământul terțiar, 
pentru populația României.

În acest context, structurarea pachetului de ac�vități 
didac�ce este adecvată nevoilor specifice studenților, 
actul educațional fiind centrat pe aceș�a, urmărind 
depășirea cu succes a provocărilor apărute pe parcursul 
primului an de studii. Proiectul “ELEVATION” va fi 
dezvoltat în strânsă colaborare cu Asocia�a Studenților 
Arhitecți (ASAI), urmărind prin implicarea ac�vă a 
membrilor acesteia, dezvoltarea un climat afec�v ce 
favorizează comunicarea între studenții din diferite 
medii socio-culturale.

Obiec�vele specifice urmăresc sprijinirea tranziției la 
mediul universitar prin  întreprinderea unor ac�vități 
de orientare (familiarizarea cu facilitățile din campus și 
cu serviciile de suport - administra�ve, de bibliotecă etc. 
și cu aspectele organizatorice) și de familiarizare cu 
ac�vitățile educa�ve cheie (predare, învățare, evaluare, 
metode și tehnici de muncă intelectuală specifice în 
învățământul superior), dar și cu oportunitățile sociale, 
de petrecere a �mpului liber și de viață asocia�vă, care 
se va materializa în două direcții.

PROIECTE PENTRU 

TINERI



www.arh.tuiasi.ro
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