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Argument
Workshop-ul „Portfolio  design” s-a desfășurat în Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (UAUIM) în perioada 17-20 
iunie 2022, ca parte a activităților din cadrul proiectului SCHOLARH 
2022. Evenimentul a avut ca public țintă studenți ai Facultății de 
Arhitectură din cadrul UAUIM din toți anii de studiu. 

Gândit ca o explorare creativă a acumulărilor academice și profesionale 
pe multiplele paliere conexe arhitecturii, workshopul s-a concretizat 
într-un exercițiu de autoevaluare și sinteză a abilităților și competențelor 
dobândite în timp, ilustrate grafic prin proiecte de arhitectură.

Obiective
Activitatea propusă în cadrul workshop-ului a răspuns obiectivului 
3 din cadrul proiectului SCHOLARH 2022 – „Evaluarea și susținerea 
identității academice a UAUIM corelată cu viziunile, la nivel național și 
internațional, asupra învățământului specific de arhitectură, urbanism și 
conex și asupra profesiilor vizate de acesta prin elaborarea de materiale-
suport, precum și prin identificarea și detalierea elementelor identitare 
ale UAUIM desprinse din obiectivele didactice”.  

În mod particular, „Portfolio design” a căutat familiarizarea studenților 
cu un instrument esențial în cadrul profesiei, ce reflectă procesul de 
formare continuă ce însoțește studenții și profesioniștii din domeniu. 
În plus, racordarea portofoliului la complexitatea, viziunile și tendințele 
învățământului și pieței de arhitectură motivează inițierea timpurie în 
parcursul academic a unei astfel de incursiuni. Așadar, workshop-ul s-a 
dorit o mică componentă în cadrul procesului firesc de perfecționare 
continuă a mijloacelor de învățare, precum și în susținerea inovației 
în procesul academic în raport cu tendințele actuale din domeniul 
academic și profesional al arhitecturii. 

Obiectivele activității propuse au constat în:

_definirea scopului portofoliului și adaptarea conținutului la 
acesta;

_familiarizarea cu structura specifică unui portofoliu de 
arhitectură;

_conștientizarea complementarității portofoliului în cadrul 
parcursului academic;

_înțelegerea necesității adaptabilității și flexibilității portofoliului 
de arhitectură;

_familiarizarea cu anumite principii și aplicarea acestora în 
selecția și editarea materialelor suport;

_gândirea portofoliului ca un element de design coerent în 
ansamblul lui;

_înțelegerea și aplicarea unor principii de design grafic.
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Coordonatori și participanți
Workshop-ul „Portfolio design”  a fost coordonat de Oana Anca Abălaru 
Obancea (din cadrul departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură) 
și Claudia Gabriela Pipoș Lupu (din cadrul departamentului Bazele 
Proiectării de Arhitectură).

Evenimentul a fost deschis tuturor studenților Facultății de Arhitectură 
din cadrul UAUIM, începând cu primul an de studiu. Participarea a fost 
posibilă în baza unei înscrieri prealabile procesului de selecție. Această 
etapă preliminară a folosit cunoașterii participanților și adecvării 
metodei de lucru și a conținutului la publicul țintă.  Astfel, s-a urmărit 
colectarea unor date privind: anul de studiu, evaluarea experienței în 
elaborarea portofoliului, motivația participanților, nivelul cunoștințelor 
de software, disponibilitatea de a folosi propriile resurse hardware și 
software pentru eveniment. 

Workshop-ul a adunat 20 de participanți din toți anii de studiu, 90% 
dintre aceștia reușind să parcurgă toate etapele propuse și să predea 
conținutul solicitat.  Distribuția participanților pe ani de studiu este 
detaliată grafic în diagrama de mai jos (Fig. 1).

În ceea ce privește experiența în elaborarea unui portofoliu de 
arhitectură (Fig. 2), datele preliminare au arătat că portofoliul reprezintă 
o preocupare în cadrul studiului individual în special pentru studenții 
din ultimii ani.

Fig. 1. Distribuția participanților în funcție de anul de studii.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5
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Referitor la motivația înscrierii la workshop, printre principalele 
argumente menționate se numără nevoia de completare și dezvoltare 
a abilităților grafice precum și o mai bună expunere a aptitudinilor 
personale într-o manieră sintetică și atractivă, necesitatea elaborării 
unui portofoliu de proiecte în vederea participării la interviuri de 
angajare punând în valoare parcursul academic, precum și preocupările 
personale. Totodată, participanții au urmărit îmbogățirea abilităților de 
utilizare a softurilor specifice domeniului. 

Metodă
Workshop-ul „Portfolio  design” s-a desfășurat în perioada 17-20 iunie 
2022, în sistem mixt, cuprinzând o întâlnire online și trei sesiuni de lucru 
desfășurate în spațiile UAUIM.  

Sesiunea de inițiere a workshopului s-a desfășurat online și a cuprins 
introducerea temei propuse, a metodei și calendarului de lucru, precum 
și a obiectivelor evenimentului. De asemenea, prelegerea privind 
portofoliul de arhitectură a urmărit familiarizarea grupului țintă cu 
întrebări de studiu ce privesc scopul portofoliului, conținutul și etapele 
de prelucrare a materialelor, principiile în elaborarea și organizarea 
portofoliului și elementele principale de structură.

Programul propus pentru fiecare dintre cele trei întâlniri a cuprins o 
scurtă prelegere, sesiunea fizică de lucru, precum și activități individuale 
neîndrumate pentru pregătirea următoarei sesiuni pe baza feedbackului 
oferit. 

Fig. 2. Experiență în elaborarea unui portofoliu.

Au mai elaborat un portofoliu

Au un portofoliu în lucru

Nu au mai elaborat un portofoliu
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Fig. 3. Afișul workshop-ului. Grafica: Ioana Boghian-Nistor și Diana Rusu.

Fig. 4. Imagini din timpul workshop-ului.
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Rezultate și concluzii
Fiecare dintre participanți a elaborat un portofoliu bazat pe proiecte 
și activități extracurriculare specifice. Rezultatele workshopului au fost 
diseminate în cadrul unei expoziții virtuale conținând o selecție de șase 
portofolii ale studenților UAUIM participanți la eveniment.

Privind în ansamblu, evenimentul a fost un prilej pentru inițierea 
studenților în procesul de elaborare a unui portofoliu care se dovedește 
a fi indispensabil pentru competitivitatea absolventului în raport cu 
cerințele pieței naționale și internaționale de arhitectură.

Fig. 5. Coperțile portofoliilor realizate de participanți în cadrul workshop-ului.
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Fig. 6. Portofoliu – Andreea Elena Istrate.
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Fig. 7. Portofoliu – Ana Neacșu.
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Fig. 8. Portofoliu – Flavia-Mihaela Nechițelea.
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Fig. 9. Portofoliu – Andreea Călin.
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Fig. 10. Portofoliu – Alexandra Ghiță.
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Fig. 11. Portofoliu – Irina Ursea.
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