Anexa 7.6.7

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

JULEAN Dan-Ionuţ
Departamentul Arhitectură, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Str. Observatorului, Nr. 34-36, 400489, Cluj-Napoca, România
Facultate: 0264-401-843

0264-401-847

ionut.julean@arch.utcluj.ro
română
1 iulie, 1985
masculin

Domeniul ocupaţional învăţământ superior – arhitectură (vechimea în învățămânul superior 10 ani)
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1 octombrie 2018 – prezent
conferenţiar
cercetare ştiinţifică şi activitate didactică (curs, îndrumare proiecte şi lucrări studenţeşti)
titular curs – Istoria arhitecturii antice şi medievale, an I, semestrul 1
titular curs opţional – Arhitectură comparată, an V, semestrul al 2-lea
titular curs – Elemente de arhitectură (Facultatea de Instalaţii), an II, semestrul al 2-lea
membru al colectivului atelierului de Proiectare al anului I (până la data de 30 septembrie 2020)
îndrumare lucrări de finalizare a studiilor (diplome, disertaţii)
membru în Comisie de finalizare a studiilor (disertaţii)
coordonare proiecte de cercetare la nivel de doctorat – I.O.S.U.D. – U.T.C.-N.
23 februarie 2015 – 30 septembrie 2018
şef de lucrări
cercetare ştiinţifică şi activitate didactică (curs, îndrumare proiecte şi lucrări studenţeşti)
1 octombrie 2011 – 22 februarie 2015
asistent universitar (perioadă determinată)
cercetare ştiinţifică şi activitate didactică (îndrumare proiecte şi lucrări studenţeşti)
1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2011
cadru didactic asociat
cercetare ştiinţifică şi activitate didactică (îndrumare proiecte şi lucrări studenţeşti)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca / Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Str. Memorandumului, Nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România
http://fau.utcluj.ro
învăţământ superior de arhitectură
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Educaţie şi formare
Perioada

2018
susţinerea publică a tezei de abilitare cu titlul „Arhitectură şi identitate. Microistorii arhitecturale între
influenţe şi confluenţe locale” a avut loc în 22 februarie 2018, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Calificarea / certificat obţinut

atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Arhitectură
Ordin M.E.N. Nr. 3876 din 4 iunie 2018

Perioada

1 octombrie 2010 – 16 iunie 2014

Activitate

doctorand cu bursă; cercetare ştiinţifică şi activitate didactică
susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Tipologii ale spaţiului evreiesc în arhitectura
contemporană. Centre comunitare evreieşti în Diaspora europeană” a avut loc în 16 iunie 2014, la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Conducător ştiinţific Prof.em.dr.arh. Adriana Matei

Calificarea / diploma obţinută
Domeniul de cercetare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

diplomă de doctor în arhitectură „magna cum laude”;
Ordin M.E.N. Nr. 634 din 11 noiembrie 2014
istorie şi teorie de arhitectură; valorificarea patrimoniului cultural prin arhitectură
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca;
Şcoala Doctorală a U.T.C.-N.
învăţământ superior
2004 – 2010
diplomă de arhitect; şef de promoţie; certificat de absolvire modul pedagogic; atestat limba engleză
specializare în arhitectură
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
învăţământ superior
2000 – 2004
specializarea matematică-informatică cu engleză intensiv, diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca
învăţământ liceal / preuniversitar

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

limba română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

engleză

B2

Utilizator
Independent

franceză

B1

Utilizator
B1
independent

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Utilizator
Utilizator
B1
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

în general:
-

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Domenii de interes

Scriere

istoria arhitecturii / artei;
protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor;
valorificarea patrimoniului cultural construit şi mobil;
antichităţi (mobilier şi obiecte decorative);
scenografie (pentru operă) şi muzeografie;
genealogie şi heraldică;
fotografie

4541

în particular:
patrimoniu naţional – Transilvania;
cercetarea valorilor patrimoniale din epoca medievală până la cel de-Al Doilea Război
Mondial: arhitectura militară, religioasă şi civilă (în special castele şi curţi nobiliare, palate şi
case de locuit; domenii nobiliare în Transilvania);
patrimoniu construit evreiesc;
arhitectura peisageră (parcuri şi grădini istorice; cimitire);
lifestyle (tradiţiile, cultura, modul de viaţă și identitatea societăţilor)

Competenţe şi abilităţi sociale

o bună capacitate de comunicare, capacitatea de adaptare, munca împreună cu alţi oameni, în locuri
de muncă unde comunicarea este importantă,
obţinute ca urmare a activităţii în mediul academic, inclusiv în cercetare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

capacitatea de a coordona şi spirit organizatoric,
obţinute ca urmare a formării profesionale, a activităţii profesionale, a activităţilor din timpul liber,
inclusiv a activităţii de coordonare în cercetare

Competenţe şi aptitudini tehnice /
profesionale

o bună cunoaștere a domeniului de specializare;
desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul istoriei arhitecturii / istoriei artei, dar şi în cel al
teoriei de arhitectură; cercetare de arhivă;
elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniile de interes, în limbile română şi engleză;
participare cu lucrări la conferinţe / susţinerea unor prelegeri, în limbile română şi engleză;
dezvoltate ca urmare a formării profesionale, a activităţilor profesionale, precum şi din timpul liber

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Rezultate deosebite

Permis(e) de conducere

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™);
o bună stăpânire a programului de proiectare Allplan Nemetschek;
cunoștinţe de bază ale aplicaţiior de grafică pe calculator;
obţinute ca urmare a formării profesionale, a activităţilor profesionale şi din timpul liber
desenul, pictura, fotografia, dansul, caligrafia
obţinute ca urmare a formării profesionale şi a activităţilor din timpul liber
şef de promoţie;
media 10 la examenul de Diplomă;
anul universitar 2009-2010, bursă de merit, oferită de Ordinul Arhitecţilor din România;
anul universitar 2008-2009, bursă de merit, oferită de Ordinul Arhitecţilor din România
categoria B

Activitate profesională informaţii suplimentare
Activitate didactică
Perioada

23 februarie 2015 – 30 septembrie 2018
activitate didactică şi instituţională în calitate de Şef de lucrări la Facultatea de Arhitectură şi
Urbanism, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la disciplinele:
Istoria arhitecturii medievale an I – titular curs şi lucrări (coautor a 3 teme pentru lucrări);
Istoria arhitecturii antice an I – titular curs şi lucrări (coautor a 3 teme pentru lucrări);
Arhitectură comparată an V – titular curs opţional, din octombrie 2016
Elemente de arhitectură an II (Facultatea de Instalaţii) – titular curs, din octombrie 2016
Proiectare de arhitectură 1 şi 2 an I (îndrumare proiecte; întocmire şi prezentare Tema P3
„Căutând locul în oraş” şi din octombrie 2017 Tema P1 „Iniţierea în proiectare prin reconstituirea
unui obiect de arhitectură : locuinţa modernă şi contemporană”);
Mobilier an III (până în octombrie 2017, îndrumare lucrări de specialitate legate de structura şi
construcţia mobilei; coautor a 3 teme pentru lucrări);
Stiluri - Mobilier an IV (până în octombrie 2017, îndrumare lucrări de specialitate legate de istoria mobilierului,
respectiv relevarea unei piese de mobilier stil sau realizarea unei traduceri după un text de specialitate);
îndrumare proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie;
membru în Comisii de finalizare a studiilor;
membru în Comisii de îndrumare de doctorat.

Perioada

1 octombrie 2011 – 22 februarie 2015
activitate didactică în calitate de doctorand cu bursă şi Asistent universitar pe perioadă determinată la
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la disciplinele:
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Proiectare de arhitectură 1 şi 2 an I;
Mobilier an III;
Stiluri - Mobilier an IV;
Istoria arhitecturii antice an I, începând cu anul universitar 2014-2015;
Istoria arhitecturii medievale an I, începând cu anul universitar 2014-2015.
Perioada

1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2011
activitate didactică în calitate de doctorand cu bursă şi cadru didactic asociat la Facultatea de Arhitectură
şi Urbanism, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, la disciplinele:
Proiectare de arhitectură 1 şi 2 an I;
Restaurarea monumentelor an VI.

Activitate de cercetare
publicaţii

publicaţii în domeniile: istoria arhitecturii, istoria artei, teoria arhitecturii - vezi Anexa 1. Listă de lucrări
2 articole ISI în calitate de autor unic (Arts and Humanities Citation Index®)
11 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (cat BDI), dintre care 5 în calitate de coautor
2 capitole în volume colective, dintre care 1 publicat în străinătate şi 1 în ţară
8 articole în reviste de specialitate neindexate
3 publicaţii in extenso în lucrări ale unor conferinţe internaţionale, dintre care 1 în ţară şi 2 în străinătate
(dintre care 1 ISI proceedings)
1 carte de specialitate în calitate de autor unic
3 cărţi de specialitate în calitate de coautor
1 caiet de studii / carte de specialitate în calitate de coeditor
2 lucrări didactice (cărţi) în calitate de coautor

participări la conferinţe /
susţinerea unor prelegeri /
participări la workshopuri /
expoziţii / citări

vezi Anexa 2. Conferinţe / workshopuri / expoziţii / citări
14 participări cu lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate sau
interdisciplinare, dintre care 9 în ţară şi 5 în străinătate
7 prelegeri / prezentări susţinute public în cadrul unor evenimente culturale, workshopuri etc.
9 participări la workshopuri sau evenimente similare ca invitat / organizator / membru în colectiv
25 citări (5 în teze de doctorat, 1 în capitol carte editată, 15 în reviste indexate BDI, 1 pe web-site de
specialitate, 1 în teză de masterat, 1 pe web-site Wikipedia, 1 în recenzie)
Google Scholar - nr. citări 21 | h-index 2
8 expoziţii (4 în calitate de organizator / curator şi 4 în calitate de expozant)
2 conferinţe / manifestări ştiinţifice organizate (membru în colectivul de organizare)
2 concursuri organizate (membru în colectivul de organizare)
2 evenimente cultural-sociale organizate (membru în colectivul de organizare)

activitate de peer review
participări în colective de cercetare

blind peer review pentru reviste BDI şi ISI
vezi Anexa 3. Colective / contracte cercetare
director Grup de cercetare „Arhitectură. Timp. Habitudini” (A.T.H.), din cadrul U.T.C.-N.
membru în două structuri interne de cercetare (grupuri de cercetare din cadrul U.T.C.-N.)
9 parteneriate / contracte de cercetare gestionate în calitate de director Grup de cercetare A.T.H.
2 participări în contracte de cercetare (conducător de proiect Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
2 participări în parteneriate / contracte de cercetare ca membru în Grupul de cercetare mobilier (G.C.M.)

iniţiative culturale

legate de patrimoniul arhitectural – vezi Anexa 4. Iniţiative culturale / colaborări
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1 brand de eveniment cultural-social la nivel naţional
2 proiecte didactice şi culturale de valorificare a patrimoniului construit al Municipiului Cluj (tip tur
ghidat şi hartă cu repere de arhitectură)
11 colaborări pentru tururi ghidate cu diverse tematici în Municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu
mediul socio-economic şi academic
3 organizări de excursii de studii tematice cu ghidaj de specialitate
o serie de ghidaje de specialitate şi tururi private la castele din Transilvania
proiecte

design interior / obiect – vezi Anexa 5. Proiecte
2 proiecte de design şi scenografie pentru evenimente
2 proiecte de design interior – locuinţe private
8 proiecte design de obiect şi micro-obiect

Activităţi în folosul
comunităţii academice
participare, individual şi în colectiv, la activităţi didactice, vizite de studiu, practici de vară etc.;
implicarea în diverse activităţi organizatorice şi administrative la solicitarea Conducerii Universităţii, a
Conducerii Facultăţii sau a Conducerii Departamentului (colectare şi prelucrare de informaţii, participări
în comisii, raportări, activităţi de reprezentare a F.A.U., organizare de ceremonii şi evenimente
academice, relaţii cu parteneri externi şi internaţionali etc.);
coordonarea evaluării activităţii cadrelor didactice de către studenţi;

Activităţi şi responsabilităţi
administrative
membru în Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, având ca arie de
responsabilitate Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (prin Ordinul Rectorului U.T.C.-N. Nr. 275 / 09.11.2016)
Responsabil cu calitatea în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism (prin Hotarârea Consiliului
Facultăţii din 23.09.2016, până în 09.03.2021)
membru în Comisia de monitorizare a programului de studiu arhitectură (2019-2020)

Apartenenţa la organizaţii
profesionale
Perioada

martie 2014 – prezent

Calitatea

membru şi din 23 septembrie 2016 membru în Colegiul Director – direcţia culturală

Numele şi adresa organizaţiei
profesionale

U.A.R.: Uniunea Arhitecţilor din România – Filiala Cluj
Nr. 58, Bld. 21 Decembrie 1989, Cluj-Napoca, România

Perioada

martie 2012 – prezent

Calitatea

membru

Numele şi adresa organizaţiei
Profesionale

O.A.R.: Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Transilvania
Nr. 22, Bld. Eroilor, 400129, Cluj-Napoca, România

Anexe (la cerere)
Anexa 1. Listă de lucrări
Anexa 2. Conferinţe / workshopuri / expoziţii / citări
Anexa 3. Colective / contracte cercetare
Anexa 4. Iniţiative culturale / colaborări
Anexa 5. Proiecte

27 septembrie, 2021
Conf. dr. habil. arh. Dan-Ionuţ Julean
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