Curriculum vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naționalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

JULEAN, Dana
Strada Observatorului nr. 70-72, Cluj-Napoca, cod poștal 400 489, România
Fix: +40 264 40 18 47
Mobil:
dana.julean@arch.utcluj.ro
Română
11.11.1982
Feminin

Domeniul ocupațional învăţământ superior - arhitectură
Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi didactice

Activităţi şi responsabilităţi administrative

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Din octombrie 2015 până în prezent
Șef de lucrări
- Bazele proiectării I și II an 2 titular curs și seminarii (începând din anul universitar 2017-2018)
- Teorie metodologie II/Percepția și configurarea spațiului an 3 titular curs [schimbare de denumire din anul universitar 2016-2017]
- Proiectare de arhitectura I și II an 1 (până în anul universitar 2019-2020)
- Practică an 2 (în anul universitar 2017-2018)
- Practică an 1 (până în anul universitar 2015-2016)
- Îndrumare proiecte de diplomă și lucrări de disertație an 6 (începând din anul universitar 2015-2016)
- Istoria arhitecturii antice lucrării an 1 (în anii universitari 2015-2016 și 2016-2017)
- Istoria arhitecturii medievale lucrării an 1 (în anii universitari 2015-2016 și 2016-2017)
- Elemente de construcții I și II lucrări an 1 și an 2 (până în anul universitar 2016-2017)
- Membru în Consiliul Facultății de Arhitectură și Urbanism (martie 2016-mai 2020)
- Membru în Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (decembrie 2015-mai 2020)
- Membru în Comisia de susținere a rapoartelor de cercetare doctorale (începând din anul universitar 2017-2018)
- Membru în Comisia de Admitere (în anii universitari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 și 2019-2020)
- Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor de diplomă (în anul universitar 2017-2018)
- Membru în Comisia I de evaluare a examenului de finalizare a studiilor (în anul universitar 2016-2017)
- Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor de disertație (în anii universitari 2015-2016 și 2019-2020)
- Consilier privind orientarea în carieră la Facultatea de Arhitectură și Urbanism (începând din octombrie 2016)
- Tutore an I (anul universitar 2015-2016)
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/arhitectură
Din martie 2015 până în septembrie 2015
Asistent universitar
- Proiectare de arhitectura I și II an 1
- Elemente de construcții I și II lucrări an 1 și an 2
- Practică an 1
- Teorie metodologie II an 2 responsabil curs (începând din anul universitar 2014-2015)

Numele şi adresa angajatorului

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

Numele şi adresa angajatorului

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

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/arhitectură
Din februarie 2009 până februarie 2015
Preparator universitar
- Proiectare de arhitectura I și II an 1
- Elemente de construcții I și II lucrări an 1 și an 2 (începând din anul universitar 2011-2012)
- Practică an 1
- Teorie metodologie II an 2 asistență curs (începând din anul universitar 2012-2013)
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/arhitectură
Din octombrie 2008 până în februarie 2009
Cadru asociat
- Proiectare de arhitectura I și II an 1 (începând din anul universitare 2008-2009)
- Practică an 1 (începând din anul universitare 2008-2009)
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
Website: http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/arhitectură
Din decembrie 2010 până în martie 2012
Arhitect cu drept de semnătură
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare
S.C. Tecnica de arhitectură S.R.L.,
Aleea Padiș nr. 9 ap. 28, cod poștal 400452, Cluj-Napoca, România
Tel./fax: +40 722 222 416
Arhitectură, urbanism, amenajări interioare
Din octombrie 2008 până în octombrie 2010
Arhitect stagiar
Proiectare de arhitectură și urbanism, amenajări interioare
S.C. Trans Form S.R.L.,
Strada Republicii nr.81, ap.7, cod poștal 400015, Cluj-Napoca, România
Tel./fax: +40 264 430 687
Website: http://trans-form.ro
Arhitectură, urbanism, amenajări interioare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Domeniu de cercetare
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Din octombrie 2011 până iunie 2014
Doctor în arhitectură - Ordin M.E.N. Nr. 634 din 11 noiembrie 2014
titlul tezei: „Arhitectură, percepție și fobii - experimentând relația dintre spațiul arhitectural și fobiile
spațiale majore”, susținută public în 25 iunie 2014
conducător științific: prof. dr. habil. arh. Dana VAIS
Arhitectură: psihologia spațiului - percepție vizuală
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca: Școala Doctorală
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
Website: http://www.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație - conform clasamentului Asociației Universităților Europene
Din octombrie 2001 până în iulie 2007
Diplomă de licență - titlul de arhitect diplomat, șef de promoție
Certificat de absolvire - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Bazele proiectării în arhitectură şi urbanism, design interior, mobilier, istoria arhitecturii, teoria
arhitecturii, elemente de proiectare de construcții, rezistenţă, instalaţii, edilitare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Strada Observatorului nr. 70-72, cod poștal 400 500, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40264401845
Website: http://fau.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație - conform clasamentului Asociației Universităților Europene
Din septembrie 1997 până în iunie 2001
Diplomă de bacalaureat
Atestat profesional - grafică
Desen, pictură, grafică, modelaj, istoria artei
Liceul de Artă Sibiu,
Strada Alexandru Odobescu, nr. 2, cod poștal 550195, Sibiu, România
Tel.: +40 269 211 458
Website: http://www.licartasibiu.ro

Burse de studiu
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Din august 2007 până în august 2008
Certificat de competență
Bazele proiectării CAD, predarea și asistarea la cursuri în limba engleză
Yeungjin College,
# 218, Bokhyunodong, Buk-ku, Daegu, Coreea de Sud
Tel.: +82 53-940-5114
Website: www.yjc.ac.kr

Perioada Din februarie 2006 până în august 2006
Calificarea / diploma obţinută mobilitate Erasmus / Socrates
Disciplinele principale studiate / Bazele proiectării în arhitectură, peisagistică, istoria arhitecturii finlandeze, arhitectură japoneză
competenţe profesionale dobândite cocontemporană
Numele şi tipul instituţiei de Tampere University of Technology,
învăţământ / furnizorului de formare Korkeakoulunkatu 10, FI-33720 Tampere, Finlanda
Tel.: +358 3 311511
Website: www.tut.fi/en

Calificări extraprofesionale
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

mai 2016
Diplomă „Consilier privind orientarea în carieră”
consiliere profesională, evaluare psihoprofesională, elaborare psihoprofesiograme

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

aprilie 2010
Certificat „Communication Skills Program”
recunoașterea profilului comportamental al interlocutorului, interpretarea mesajului verbal și non-verbal,
recunoașterea tendințelor de comportament agresiv sau pasiv, tehnici de comunicare
TMI ROMÂNIA
str. Ermil Pangrati nr. 30A, București
Tel: +40 21 319 77 10
Website: www.tmiworld.com/ro

Avangarde Business Academy,
str. Episcop Chesarie, nr. 4 sector 4, București
Website: www.avangardeacademy.ro

Aptitudini şi competențe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză

Germană
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Română

Înțelegere

Vorbire

Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
(C1)
(C1)
(C1)
(C1)
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
(B1)
(B1)
(B1)
(B1)
independent
independent
independent
independent

Scriere
Exprimare scrisă
Utilizator
(C1)
experimentat
Utilizator
(A2)
elementar

Franceză
Spaniolă

Competenţe şi abilităţi sociale

Utilizator
Utilizator
Utilizator
(A2)
(A2)
elementar
elementar
elementar
Utilizator
Utilizator
Utilizator
(A2)
(A2)
(A2)
elementar
elementar
elementar
(*) Common European Framework of Reference for Languages
(A2)

(A2)
(A2)

Utilizator
elementar
Utilizator
elementar

(A2)
(A2)

Utilizator
elementar
Utilizator
elementar

- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de studii în străinătate
- capacitatea de a lucra în echipă, obținută prin experiența de muncă în birouri de arhitectură
- aptitudini pedagogice, obținute prin experiența de a lucra cu studenții în cadrul atelierelor de
proiectare, cursuri, lucrări, practici de vară
- o bună capacitate de comunicare, obținută în urma absolvirii unui seminar cu titlul “Communication
Skills Program” organizat de TMI ROMÂNIA

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- capacitatea de a coordona proiecte și echipe pluridisciplinare, obținută prin experiența de muncă în
birouri de arhitectură

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- o excelentă stăpânire a programului de proiectare asistată pe calculator ArchiCAD
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint), OpenOffice, Pages,
Numbers, Keynote
- cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică pe calculator (PhotoShop)

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

- grafică, ilustrație de carte și afiș, desen certificate de atestatul în grafică obținut în urma absolvirii
Liceului de Artă, Sibiu
- fotografie, aptitudine deprinsă în timpul liber
- consiliere profesională, evaluare psihoprofesională, elaborare psihoprofesiograme, dobândite în urma
absolvirii cursului de „Consilier de orientare privind cariera” organizat de Avangarde Business
Academy, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Categoria B

Informaţii suplimentare
Activitate de cercetare
publicații (vezi Anexa 1. Listă de lucrări)
6 cărți, dintre care 4 în calitate de coautor
4 capitole în cărți
12 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), dintre care 3 în calitate de coautor
5 articole in extenso în lucrări ale unor conferințe, dintre care 1 în calitate de coautor
6 articole în reviste de specialitate neindexate, dintre care 1 în calitate de coautor
participări la conferinţe / worshopuri / expoziții (vezi Anexa 2. Conferinţe / workshopuri / expoziții)
17 participări cu lucrări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate sau
interdisciplinare - dintre care 1 în calitate de keynote speaker, 2 master class-uri - 4 în străinătate şi 13
în țară
2 activități în calitate de recenzor /membru în juriu
10 participări la workshopuri și școli de vară în calitate de membru al unui colectiv, organizator sau vorbitor
2 organizări de concursuri studențești la nivel local
12 participări la expoziții în țară, dintre care 7 în calitate de expozant, 5 în calitate de coordonator
participări în colective de cercetare și management editorial (vezi Anexa 3. Contracte și
colective de cercetare / parteneriate / management editorial)
directorul grupului de cercetare „spațiu proiectat | spațiu produs | spațiu perceput” - ppp SPACE
membru într-o structură internă de cercetare
membru în echipa de cercetare din cadrul unui grant, membru într-un proiect CNFIS-FDI
3 parteneriate
redactor în colectivul unei reviste
premii obținute la diverse concursuri sau competiții (vezi Anexa 4. Concursuri/premii)
6 premii și distincții
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proiecte realizate de design, arhitectură sau urbanism (vezi Anexa 5. Proiecte de design/arhitectură/
urbanism)
4 proiecte de design de obiect
3 proiecte de design interior
8 proiecte de arhitectură
1 proiect de urbanism

Organizații profesionale /
Afilieri
Perioada Din martie 2014 până în prezent
Numele și adresa organizației U.A.R.: Uniunea Arhitecţilor din România – Filiala Cluj
profesioanle Str. Dem Dobrescu nr. 5, cod poştal 010025, București, România
Tel.:+40 737 017 785
Website: http://www.uniuneaarhitectilor.ro
Calitatea Membru - arhitect
Perioada Din septembrie 2010 până în prezent
Numele și adresa organizației O.A.R.: Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Transilvania
profesioanle Bd. Eroilor nr. 22, cod poştal 400129, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 728 330 140
Website: http://www.oar.org.ro, http://www.oartransilvania.ro
Calitatea Membru - arhitect cu drept de semnătură (TBN - 6186)
noiembrie, 2020
șef lucr. dr. arh. Dana JULEAN
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