
Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume/Prenume Ványolós Endre

Adresa Str. Cardinal Iuliu Hossu 63/25, Cluj-N.

Telefon Mobil: 0740-167386

E-mail vanyolos@yahoo.com

Cetăţenia Română, Maghiară

Data şi locul naşterii 07.12.1977, Odorheiu-Secuiesc

Funcţia şi locul de muncă 
(universitatea, facultatea, 
catedra) 

Universitate Sapientia, Departamentul de Horticultură

Educaţie şi formare. Diploma obtinute

1992 – 1996- studii liceale, bacalaureat la Liceul Teoretic de lb. maghiară«Tamási Áron», Odorheiu 
Secuiesc 

1996 – 1997- studii la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş- Bolyai, 
Cluj

1997 – 2003 - studii la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-N.

2004- diploma de arhitect

2004- 2006 - studii postuniversitare de master în domeniul protecţiei patrimoniului construit, Facultatea 
de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca

2008 – diploma de specialist în protecţia patrimoniului construit

2009-2013 - doctorand la Departamentul de Arhitectură, Universitatea de Artă şi Design „Moholy-Nagy”,
Budapesta

2015 – diploma de doctor în arhitectură la Departamentul de Arhitectură, Universitatea de Artă şi Design 
„Moholy- Nagy”, Budapesta

Experienţa profesională 

06.2006 – membru al planwerk, birou de arhitectură şi urbanism, Cluj-Napoca

08.2004- 05.2006- membru al vallum, birou de arhitectură, Miercurea Ciuc

Alte funcţii deţinute (nedidactice)

2001- membru al ACC- Association for Community Colleges cu sediul în Danemarca

Limbi străine cunoscute 

Limba maghiară- limba maternă
Limba română- nivel avansat bilingv scris/vorbit



Limba engleză- nivel avansat scris/vorbit
Limba franceză- nivel începător scris/vorbit
Limba germană- nivel începător scris/vorbit

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse)

2017 – prezent- cadru diadactic asociat la Departamentul de Horticultură, Universitatea SapientiaTîrgu 
Mureş: Materiale de Construcţii şi Design Exterior, Revitalizarea Parcurilor şi Grădinilor, Amenajare 
teritorială, Planificare regională (curs), Amenajarea spaţiului public, Amenajare teritorială, Planificare 
regională (lucrări practice)

2008 – prezent- cadru diadactic asociat la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Tehnică 
Cluj- Napoca: Proiectare I, Proiectare specializată IV- Urbanism, Restaurare Urbană, Peisagistică (lucrări 
practice)

2008- prezent- arhitect  cadru didactic invitat la cursurile de practică, Centrul de specializare în 
reabilitarea patrimoniului construit, Cluj- Bonţida, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea 
Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca 

Activitatea de cercetare profesională

2011- 2016- membru proiect Hellowood, Ungaria, îndrumător la atelierul de lemn de arhitectură efemeră 
din lemn / publicat pe archdaily.com, revistă online de arhitectură şi în Detail, revistă de specialitate din 
Germania şi distins cu premiul profesional Architizer+ Awards la categoria Architecture+Learning

2017- 2018- proiectul Sustainable Protection and Promotion Art Nouveau Heritage in the Danube Region-
Interreg Danube Transnational Programme / specialist în domeniul arhitecturii şi urbanismului 

2009-2010- reabilitare centru istoric Dej- reconversie sinagogă şi amenajare Piaţa Ştefan cel Mare (ca 
membru al colectivului Planwerk)- neconstruit, premiul I RUR în 2009, nominalizat la Bienala Naţională 
de Arhitectură Bucureşti 2012

2013- reamenajare centru istoric, Rothenkirchen, Germania (ca membru al colectivului Planwerk) – 
concurs internaţional, menţiune

2014- reamenajare Piaţa Centrală, Bistriţa (ca membru al colectivului Planwerk) – concurs internaţional, 
premiul I

2016- regenerare urbană, Marktredwitz, Germania (ca membru al colectivului Planwerk) – concurs 
internaţional, premiul II

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale

2011- membru al Hellowood, Ungaria, îndrumător la atelierul de arhitectură efemeră din lemn 

2004- membru al Ordinului Arhitecţilor din România

2015- membru al Registrului Urbaniştilor din România

2016- membru al Societăţii Urbaniştilor din Ungaria



Membru în colective de redacţie  

2000 – 2003-  membru în consiliul de redacţie al revistei Facultatăţii de Arhitectură şi Urbanism, 
Universitatea Tehnică Cluj- Napoca, logiA 
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