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Educaţie 
2011 – 2012, doctorand departamentu graficǎ, Univesităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 
2011 – absolvent masterat  secţia grafică a Univesităţii Naţionale de Arte din Bucureşti,  
             profesor coordonator conf. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea 
2009 – absolvent al Facultăţii de Arte Plastice, secţia grafică, specializarea grafică aplicată,  
             profesor coordonator conf. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea 
2006 – absolvent al Liceul „Nicolae Tonitza” cu specializarea în grafică aplicată, profesor  
             Iuri Isar, coordonator al proiectului de atestat profesional  
 
Experienţă profesională 
2011 – machetarea catalogului realizat pentru expoziția “Scrieri și descrieri   
             Departamentului de grafică de la Universitatea Națională de Arte din București, în  
             colaborare cu Facultatea de Arte și Design din Timișoara 
2011 – machetarea evaluărilor instituționale ARACIS pentru Universitatea Națională de  
             Arte din București 
2011 – colaborare ca Art director la revista „Economistul” (AGER) 
2010 – realizarea afişelor şi pliantelor pentru promovarea specializării în educaţie non- 
             formală din cadrul Univesităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 
2009 – colaborare cu redacţia revistei National Geographic, pentru realizarea de ilustraţii 
2004 – realizarea machetei revistei „Club 6” a Clublului Copiilor sector 6 Bucureşti 
2004 – 2005, realizarea de „plicuri prima zi” pentru Fabrica de Timbre din Bucureşti 
 
Experienţă pedagogică 
2012 – prezent asistent universitar al Departamentului grafică, la cursul de procesare pe    
             computer 
2010 – 2012, prezentări de estetică în cadrul cursurilor de estetică continentală şi  
                        analitică susținute de domnul conf. univ. dr. Aslam Constantin 
  
Expoziţii de grup şi colective pe plan naţional 
2011 – Bienala Internațională de Gravură contemporană Iosif Iser 
2011 – Expoziție „Semn Abstract”, organizată la centrul cultural „Ion Manu” din Otopeni  
2011 – curator al expoziţiei EBienale din cadrul festivalului de muzică George Enescu,      
             Bucureşti 
2010 – ART EXPO 3 organizată de secţia de grafică a Universităţii Naţionale de Arte din  
             Bucureşti în colaborare cu Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti /  
             profesor coordonator conf. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea 
2010 – Gravură Experiment, organizată la centrul cultural „Ion Manu” din Otopeni  
2009 – Expoziţia absolvenţilor „Promoţia 2009” la galeria Simeza din Bucureşti 
2007 – 2011, Expoziţii semestriale şi anuale în cadrul secţiei de grafică a Universităţii  
                         Naţionale de Arte din București 
 
Premii şi Burse 
2006 – 2012 burse de studiu şi de merit acordate de Universitatea Naţională de Arte din  
             Bucureşti 
2010 – câştigător bursă Exim Bank 
2010 – Diplomă de participare la concursul Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale ORDA 



              
Aptitudini în domeniul graficii aplicate 
programe de grafică: Corel Draw, Adobe Photoshop, InDesign, Affter Effects, Adobe Illustrator, Flash, 3DstudioMax 
tehnici de gravură: aquaforte, aquatinta, linogravură, litografie, xilogravură  

 
Proiecte personale 
2011 – proiect masterat - Mapping 
2009 – proiect de Licenţă - CONT 0      
2009 – proiect ConceptWall 
             afişe, cărţi bibliofile, realizate în liceu şi facultate 
 
 


