Program pilot de pregătire profesională continuă
pentru membrii Ordinului Arhitecților, Filiala București
Anuala de Arhitectură București 2015 este un eveniment public de prezentare
a calității proiectelor de arhitectură. Filiala București a O.A.R. propune pentru
această ediție a Anualei de Arhitectură București 2015, în completarea
evenimentelor publice, un program pilot pentru pregătire profesională pentru membri.
Cursurile propuse sunt grupate în cele trei categorii stabilite de către colegiul
director al O.A.R. - profesie, dezvoltare personală, tehnică - astfel:
TEHNICĂ
1. Structuri din lemn - curs teoretic și practic, îndrumător ing. Marius Șoflete
vineri 19 iunie 2015, 9:00-18:00, Casa Avakian str. Ion Mincu nr. 19
număr maxim: 12 participanți
Cursul va prezenta tehnici și sisteme constructive moderne folosite pentru
construcțiile din lemn.
2. Învelitori din șindrilă de lemn - curs teoretic, îndrumător arh. Mihai Nuță
Vineri 10 iulie 2015, 9:00-18:00, Casa Avakian str. Ion Mincu nr. 19
număr maxim: 30 participanți
Cursul va prezenta o prezentare generală, tehnici din alte țări, tehnici de producție și
montaj, tratamente, prezența acestui material în arhitectura contemporană.
3. Pardoseli din mozaic si tratamente pentru suprafețe de beton aparent - curs
teoretic și practic, îndrumător ing. Dan Popovici
număr maxim: 30 participanți
Vineri 17 iulie 2015 și sâmbătă 18 iulie 2015, 9:00-18:00, Casa Avakian str. Ion
Mincu nr. 19
Cursul va prezenta materiale și tehnici pentru tratamentul suprafețelor de beton
aparent, precum și tehnici de realizare a pardoselilor de mozaic.
4. Conformarea energetică a clădirilor - curs teoretic, îndrumător ing. Marius Șoflete
Vineri 18 septembrie 2015, Casa experimentală Lafarge, str. Institutul Medico-Legal
nr. 22
număr maxim: 20 participanți
DEZVOLTARE PERSONALĂ
5. Comunicare și marketing - îndrumător Răzvan Trif
Vineri 23 octombrie 2015 și sâmbătă 24 octombrie 2015, 9:00-18:00, mansarda
casei Ion Mincu, sediul O.A.R. str. Pictor Verona nr. 19
număr maxim: 20 participanți
PROFESIE
6. Arhitectura interesului public - îndrumător arh. Lorin Nicolae
Vineri 6 noiembrie 2015, 9:00-18:00, casa Ion Mincu, sediul O.A.R. str. Pictor
Verona nr. 19
număr maxim: 20 participanți
Cursul va face o introducere în teoria și practica arhitecturii sociale participative.
Participarea la cursurile de pregătire profesională se face pe bază de înscriere și cu
taxă de participare. Lista de cursuri va fi completată de conferințe pe teme
profesionale, care vor fi anunțate în curând.
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