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Arhitect ANGHEL Andreea  
andreea.anghel@upt.ro  
Şef de Lucrări 

Studii: - 01/09/2011–24/11/2015: Doctor al Universității din Sevilia “Doctor por 
la Universidad de Sevilla” calificativ „sobresaliente” (excepțional) cu 
mențiunea „cum laude” - TEZA cu titlul: Unknown suns: László Hudec, 
Antonín Raymond and the making of modern architecture in Eastern 
Asia, Universitatea din Sevilia, Spania 
- 2010-2011: Modul Pedagogic, UPT 
- 01/09/2008–2009: Masterat în Urbanism, FAUT, UPT 
- 01/09/2002–2008: Diploma de Arhitect, FAUT, UPT 
- 15/09/1998–15/06/2002: Diploma de Bacalaureat, Diploma de atestat 
Tehnician în specializarea Grafică, Liceul de Arte Plastice, Timișoara 

Experiență didactică: - 2016 – prezent – Șef de lucrări, FAUT, UPT 
- 2008 – 2016 – Cadru didactic asociat, FAUT, UPT 

Discipline de predare: - Reprezentări Grafice (An 1)  
- Atelier Basic design (An 1) 
- Proiectare pe calculator CAD1 și CAD2 (An 2) 
- Desen de observație (An 1) 
- Studiul Formei (An 2) 
- Design vestimentar (An 3) 

Activitate 
extracurriculară: 

- Secretar comisie diplome licenţă MAI;  
- Membru în comisia de admitere licenţă MAI;  
- Supraveghetor examen teoretic scris licenţă MAI;  
- Responsabil cu pregătirea elevilor pentru examenul de admitere 
- Responsabil cu organizarea practicilor de vară pentru studenţii din anul 
1 MAI (vizite și stagii de lucru în firme sau unităţi de producţie mobilier);  
- Responsabil cu promovarea specializării MAI, ARH dar şi al UPT pe plan 
local şi internaţional (în mediu online dar şi la participări târguri 
educaţionale şi conferinţe);  
- Responsabil cu menţinerea şi crearea de noi acorduri de mobilităţi 
universitare şi relații externe cu specializări de Design de interior şi 
Arhitectură;  
- Membru în colectivul de elaborare a documentaţiei de acreditare 
licenţă şi master MAI;  
- Îndrumător diplome dizertații de master;  
- Participare la conferințe, publicații, articole științifice;  
- Director proiect GRANT ARUT de cercetare U.P.T. 

Experiență 
profesională: 

- 27/04/2017–prezent- fondator şi architect angajat în cadrul SC 
ARCHISTRESSSTUDIOS TM SRL, proiectant general 
- 01/08/2007–12/2013- architect angajat în cadrul SC Arhitect Anghel 
SRL, proiectare de arhitectură și urbanism, coordonare proiecte, 
amenajări interioare 
- 2009 – prezent – membru O.A.R. 

Domenii de interes 
extraprofesionale:  

- Sport (înot, dansuri), călătorii, pictură 

 


