Doctoranzi prof.em.dr.arh. Adriana Matei
PhD candidates prof.em.dr.arch. Adriana Matei
Doctoranzi în stagiu / Currently enrolled PhD candidates
1. Joldeș Mihai Mădălin, înmatriculat 2017 / enrolled 2017
Titlu / Title: Non-obiectul de arhitectură / The non-object of architecture
Doctoranzi în prelungire de stagiu / PhD in extended stage
2. Mihălțan (Miheț) Florina Daniela, înmatriculată 2016 / enrolled 2016
Titlu / Title: Concept teoretic, conformare structurala, modelare, tehnologie si lumina in
opera arhitecturala a lui Dan Hanganu/ Theoretical concept, structural conformation,
modelling, technology and light in Dan Hanganu’s architectural opera.
Doctoranzi ieșiți din stagiu / PhD candidates finishing their thesis
3. Gavrilă Adela-Elena, înmatriculată 2015 / enrolled 2015
Titlu / Title: Reconversia clădirilor industriale, catalizator social. Studiu de caz: centrale
termice de cartier/Reconversion of industrial buildings, social catalytic. Case study: district
thermo-electric power stations
4. Ciceo Georgiana Raluca, înmatriculată 2014 / enrolled 2014
Titlu / Title: Spațiul ca al treilea profesor. Influențele spațiului educațional/ Space as the
third’s teacher. Influences of educational space.
5. Chifor Claudia, înmatriculată 2013 / enrolled 2013
Titlu / Title: Turda. Potențialul de dezvoltare al orașului ca centru polarizator/Turda.
Development potential of the city as pollarisator center.
6. Ghibu Iulia, înmatriculată 2013 / enrolled 2013
Titlu / Title: Recuperarea centrului orașului în era consumerismului / Recovering the city
center in the era of consumerism
7. Tonca Radu, înmatriculat 2013 / enrolled 2013
Titlu / Title: Biblioteca deschisă în România. Bibliotecile și comunitățile, bibliotecile și
spațiile/Open library in Romania. Libraries and communities, libraries and spaces.
8. Moldan Adina, înmatriculată 2012 / enrolled 2012
cotutelă: Prof. univ. dr. David V. Daniel-Ovidiu
Titlu / Title: Arhitectură și violență. Programe pentru victime și agresori/Architecture and
violence. Programme for victims and aggressors.
9. Bucerzan Dorina Ioana, înmatriculată 2012 / enrolled 2012
cotutelă: prof.dr.arh. Eugen Culea

Titlu / Title: Fenomene energetice şi forma arhitecturală. Energii neconvenţionale/Energetic
phenomena and architectural form. Nonconventional energies.
10. Păun Mihai, înmatriculat 2011 / enrolled 2011
Titlu / Title: Interventii arhitecturale contemporane in Romania. Cetati, fortificatii, castele,
curti domnesti./ Contemporan architectural interventions in Romania. Cities, fortifications,
royal courts.
11. Tiotiu Alexandru, înmatriculat 2011 / enrolled 2011
Titlu / Title: Potentialul centrelor istorice din Romania ca resurse de dezvoltare. / Potential of
historic center from Romania as development resources.

