Cu ocazia împlinirii a 16 ani de activitate ai Facultăţii, ne propunem organizarea primei ediţii a manifestarii „Zilele Facultăţii de
Arhitectură USH”, eveniment complex, care să evidenţieze preocupările cadrelor didactice și ale studentilor arhitecţi, dar și relevarea
unei imagini obiective asupra învăţământului universitar privat din domeniul arhitecturii.
Evenimentul se va desfașura în perioada 27 – 29 iunie 2012 și va avea următoarele secţiuni:
SECTIUNEA 1 - Prezentarea proiectelor de cercetare (granturi, burse, stagii) ale cadrelor didactice;
SECTIUNEA 2 - Sesiunea de comunicări cu tema „Interferenţe arhitecturale: teritoriu/ memorie/ societate” adresată cadrelor
didactice ;
SECTIUNEA 3 - Expoziţie proiecte studentești;
SECTIUNEA 4 - Evenimente editoriale;
SECTIUNEA 5 - Propuneri și activităţi extracurriculare adresate învăţământului de arhitectură.
Calendar organizatoric general:
1. Trimiterea propunerilor de participare la eveniment, cu inscrierea aferentă fiecarei sectiuni în parte (completarea formularelor
de aplicaţie) pe adresa zilelearhitecturii@spiruharet.ro - 21 mai 2012 ;
2. Primirea rezultatelor evaluării comitetului știinţific – 29 mai 2012;
3. Anunţarea programului final al evenimentului– 1- 7 iunie 2012;
4. Perioada de desfașurare – 27 – 29 iunie 2012.
Menţiuni referitoare la înscriere:
- fiecare secţiune va avea un formular cadru (formular de aplicaţie) în care se vor insera informaţiile referitoare la participant,
tipul expunerii, descrierea expunerii (vezi Anexa 1); de asemenea sunt indicate informaţiile referitoare la redactarea aferentă
tipului de expunere (vezi Anexa 2);
- taxa de participare va fi de 90 lei și va reprezenta acoperirea costurilor de publicare.
Manifestarea se dorește a fi un eveniment de promovare publică a activităţilor școlii, adresate întregului mediu universitar cât și
spaţiului urban al Bucureștiului, ca unul dintre evenimentele culturale ale orașului.
Astfel ne propunem pe de-o parte promovarea activităţilor Facultăţii de Arhitectură, activităţi teoretice și practice și pe de altă parte
lansarea unor programe de cercetare referitoare la tematici contemporane de studiu. Articolele prezentate in cadrul Sesiunii de
comunicari vor fi publicate într-un volum creat special pentru eveniment, la o editura acreditată CNCS. Pentru informatii suplimentare
va rugam sa vizitati situl http://zilelearhitecturiiush.wordpress.com/

