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I. Date instituționale 

 

1.1. Cuvântul rectorului 

Dragi colegi și studenți, 

Am început un nou drum al Politehnicii împreună, în anul Centenarului, în 
condiții diferite față de cele cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Chiar 
dacă, în acest context, nu ne este ușor, sunt convins că ambițiile noastre 
cu privire la evoluția Politehnicii rămân aceleași, și anume de consolidare a 
acestui edificiu academic care a stat la baza construcției moderne a 
Timișoarei, de redefinire a implicării comunității academice în viața Cetății, 
de reasumare a rolului călăuzitor pentru atâtea generații de studenți, prin 
deschiderea orizontului acestora cu privire la provocările viitorului. 

Dorim să generăm și mai multe competențe în zona tehnologiei, să fim implicați total în 
dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților noștri, să influențăm major creșterea 
economică regională și să devenim un adevărat hub prin care să interconectăm extinderea 
companiilor din regiune cu zona de cercetare universitară și cu planurile de carieră ale celor care 
aleg să urmeze cursurile universității noastre. Pentru îndeplinirea acestui ambițios deziderat, ne 
bazăm în continuare pe parteneriatul cu mediul economic și societal, stabilit prin Comitetul 
Director al universității, prin implicarea acestuia în ceea ce înseamnă dezvoltarea cercetării și a 
curriculei universitare, precum și transformarea proceselor din universitate cu ajutorul unor 
antreprenori sau influenceri din mediul privat, absolvenți ai universității sau colaboratori în 
proiectele de cercetare-dezvoltarea în care este implicată Politehnica.    

Pășim pe un drum în care dinamica schimbărilor este cu totul alta, creativitatea și inovarea în 
educație și tehnologie ocupă un loc central, abordarea multidisciplinară devine o obligație a 
oricărei instituții care dorește să producă educație la un nivel solid. Avem avantajul că ingineria 
stă la baza majorității profesiilor, și nu vorbim despre viitor, ci despre faptul că această realitate 
este prezentă deja și se manifestă. Acest lucru ne oferă o poziție extraordinară, care în timp se 
va statornici, aceea de fundament pentru dezvoltarea de spații colaborative, în care tehnologiile 
stau la baza cercetării științifice și nu doar în cazul științelor exacte. În acest context, pe lângă 
parteneriatul deja stabilit cu principalele universități tehnice din România în cadrul ARUT, ne 
propunem o apropiere a spațiului academic din regiune, printr-o colaborarea mai strânsă în 
primul rând cu celelalte universități timișorene, colaborare care să crească de la etapa bunelor 
relații dintre cadre didactice, colective sau chiar facultăți și să aibă la bază un cadru instituțional 
care să faciliteze dezvoltarea unor proiecte importante în plan socio-economic sau să genereze 
demersuri comune la nivel național.  

Vrem să introducem schimbări profunde la nivelul administrării universității, prin importul unor 
modele din zona privată, punând în prim planul preocupărilor noastre digitalizarea tuturor 
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proceselor administrative ale universității, prin asigurarea unui schimb de informații bazat pe 
structuri de date moderne sau aplicații software cu stocare în cloud, asigurând o descentralizare 
decizională la anumite niveluri administrative ale universității și o creștere a transparenței în 
dezvoltarea unor politici financiare. Suntem preocupați de o îmbunătățire a comunicării dintre 
diferitele structuri administrative ale universității și de promovarea unor relații deschise care să 
asigure rezolvarea rapidă a tuturor problemelor care apar. 

Pornim la acest drum cu o echipă de conducere dedicată acestor deziderate, formată din colegi 
promotori a ceea ce înseamnă spiritul Politehnicii, implicați total în realizarea acestor obiective, 
reprezentanți ai tuturor membrilor comunității universitare. Cred că reușita noastră nu este 
legată de o singură persoană și de ambițiile acesteia ci de o Echipă care poate construi un 
ansamblu și poate dezvolta politici care să aibă un impact major, pozitiv, asupra dezvoltării 
universității în noul Centenar care ni se deschide în față.   

Mă bazez pe implicarea dumneavoastră, a oamenilor Politehnicii, a tuturor colegilor implicați în 
activitatea didactică, de cercetare sau administrativă. Sunt sigur că aceste schimbări sunt 
așteptate de către dumneavoastră, dragi colegi, iar dinamica viitorului este în ton cu istoria 
primului secol de existență a universității noastre. Vă cunosc activitatea și vă asigur de 
consultarea în luarea anumitor decizii, de un tratament corect, în acord cu activitatea fiecăruia, 
chiar dacă, în unele cazuri, sunt convins că nu avem cum răsplăti pe deplin toate eforturile pe 
care le depuneți sau implicarea de care dați dovadă. 

Sunt sigur, dragi studenți, că, dincolo de dotările foarte bune ale laboratoarelor noastre sau 
patrimoniul deosebit pentru spațiul universitar românesc, patrimoniu de care beneficiați, energia 
și implicarea voastră ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele asumate iar atât în timpul studiilor 
cât și după absolvire veți asigura continuitatea prezenței Politehnicii timișorene între primele 
branduri academice ale României. 

Suntem pregătiți pentru provocările care urmează și, dincolo de neajunsurile provocate de 

contextul epidemiologic din acest moment, consider că vom deveni o comunitate cu legături mai 

puternice. Îmi doresc să vegheați și să respectați recomandările celor abilitați să le dea astfel ca, 

atunci când ieșim din acest veritabil tunel, să fim cu toții sănătoși, plini de energie și putere de 

muncă pentru a putea contribui la ceea ce va fi Politehnica noului secol.  

 

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, 

Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara 
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1.2. Universitatea Politehnica Timișoara-scurt istoric 

Universitatea Politehnica Timișoara, cu reședința la adresa 300006 Timișoara, Piața Victoriei, nr.2, 

este o instituție de învățământ superior de stat, fondată în anul 1920 prin Decretele Lege nr. 2521/ 

10.06.1920 și 4822/11.11.1920, sub denumirea “Școala Politehnică din Timișoara”. 

UPT - instituție de învățământ superior și de cercetare științifică, de interes național, care face 

parte organică din sistemul național de învățământ din România și contribuie prin activitățile desfășurate 

la realizarea strategiei globale a învățământului, elaborată în conformitate cu Constituția și legislația în 

vigoare - se înscrie în tradițiile învățământului universitar românesc și contribuie la formarea științifică, 

profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața economico-socială, la educația permanentă a 

absolvenților din învățământul superior, precum și la producția de știință și tehnologie. 

Activitatea UPT este în concordanță cu principiile din Magna Carta a Universităților Europene și 

cu idealurile școlii românești, urmărind dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane 

și formarea de personalități profesionale competente, autonome și creative. UPT este afiliată la 4 rețele 

profesionale naționale și 10 internaționale enumerate în Anexa 1_Suport_Prezentarea_UPT, punctul A.1 

Ca unitate de învățământ superior public de stat, UPT este persoană juridică și dispune de 

autonomie universitară în spiritul și litera Legii educației naționale și a Cartei Universitare proprii. În 

relațiile sale cu societatea, universitatea se identifică prin: nume, sigiliu, siglă și drapel, stabilite prin 

hotărâre de Senat, și este prezentată în imagine publică pe Internet prin site-ul www.upt.ro. 

Definirea și realizarea misiunii, a obiectivelor și a activităților Universității “Politehnica” se bazează 

pe aplicarea principiilor: autonomiei universitare, libertății academice, răspunderii publice, asigurării 

calității, asigurării echității, eficienței manageriale și financiare, transparenței, respectării drepturilor și 

libertăților studenților și ale personalului academic, independenței de ideologii, religii și doctrine politice, 

libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor, 

consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor, precum și pe principiul centrării educației pe student. 

Politehnica din Timișoara a obținut din partea ARACIS, în urma evaluării instituționale efectuate 

în anul 2015, calificativul „grad de încredere ridicat” (raport ARACIS nr. 5376/23.07.2015 2), iar în urma 

exercițiului de clasificare a universităților, desfășurat în anul 2011, clasificarea în categoria universităților 

de cercetare științifică avansată și educație din România (conform OMECTS 5262/05.09.2011). UPT este 

considerată prin Raportul de evaluare al comisiei EUA (decembrie 2012) ca „o universitate performantă, 

care se bucură de o reputație deosebită în societatea înconjurătoare”, care „este angajată în procesul de 

optimizare continuă și este deci bine poziționată pentru a răspunde provocărilor curente și viitoare” și 

care „și-a demonstrat din plin capacitatea de a învinge dificultăți” 3. 

Comunitatea universitară a UPT este constituită din cadre didactice cu funcție de bază în 

universitate, cadre didactice asociate, cadre didactice invitate, profesori emeriți, cercetători, personal 

didactic auxiliar, personal de cercetare auxiliar, studenți aflați la programele de studii universitare și 

postuniversitare și din personalități cărora UPT le-a decernat titlul de profesor onorific / Doctor Honoris 

Causa. 

 

                                                           

1 Alte afilieri: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-

internationale_54_ro.html  

2 http://www.upt.ro/Informatii_certificat-acreditare_255_ro.html , http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_6b321a.pdf  

3 http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/EUA/PUT_final_IEP_report.pdf 

http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-internationale_54_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-internationale_54_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_certificat-acreditare_255_ro.html
http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_6b321a.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/EUA/PUT_final_IEP_report.pdf
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1.3. Contact UPT  

1.3.1. Rectorat 
Rectorat, Piața Victoriei nr.2, etaj 3, cab.317 

Timișoara, 300006 

Tel./Fax: 0256 – 403011 / 0256 – 403021 

E-mail: emiliana.ieli@upt.ro 

1.3.2. Prorector Probleme de Învățământ, Problematică Studențească și 

Asigurarea Calității  
Rectorat, Piața Victoriei nr.2, etaj 3, cab.312 

Timișoara, 300006 

Tel./Fax: 0256 – 403013 / 0256 – 403023 

E-mail: iolanda.cosovan@upt.ro 

1.3.3. Facultățile UPT 

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism  http://www.arh.upt.ro/ 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare  http://www.ac.upt.ro/ 

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului  http://www.chim.upt.ro/ 

Facultatea de Construcţii  http://www.ct.upt.ro/ 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale 
http://www.etcti.upt.ro/  

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică  http://www.et.upt.ro 

Facultatea de Inginerie Hunedoara  http://www.fih.upt.ro/v3/ 

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi  http://www.mpt.upt.ro/ 

Facultatea de Mecanică  http://www.mec.upt.ro/ 

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării  http://sc.upt.ro/ 

  

mailto:emiliana.ieli@upt.ro
mailto:iolanda.cosovan@upt.ro
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Arhitectura_si_Urbanism.pdf
http://www.arh.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Automatica_si_Calculatoare.pdf
http://www.ac.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_CIIM.pdf
http://www.chim.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Constructii.pdf
http://www.ct.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Electronica_Telecomunicatii.pdf
http://www.etc.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Electrotehnica_Electroenergetica.pdf
http://www.et.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Inginerie_Hunedoara.pdf
http://www.fih.upt.ro/v3/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_MPT.pdf
http://www.mpt.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Mecanica.pdf
http://www.mec.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Stiinte_ale_Comunicarii.pdf
http://sc.upt.ro/
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1.4. Servicii pentru studenți 

1.4.1. Direcția Socială 

  

 

 

1.4.2. Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara 

web: http://library.upt.ro/ 

Adresa: 
B-ul V. Pârvan Nr. 2b 

300 223 – Timişoara,  

Jud. Timiş, România 

Secretariat: 
Prelungiri: 

 
 0256 404710 
 0256 404777 
  

1.4.3. Acte de studii  

• Rectorat UPT- Biroul Acte de Studii: pe bază de programare prealabilă, la numărul de 

telefon 40-256-403160 sau 40-256-403162, (de luni până joi în intervalul orar 12-15) 

1.4.4. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră  https://ccoc.upt.ro/ 

Contact: Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Clădirea Rectoratului UPT 

P-ța Victoriei, nr. 2, etaj 1, sala 115 

Timișoara, România 

Telefon  +4 0256 403 163 

Fax  +4 0256 403 167 

E-mail  ccoc@upt.ro 

1.4.5. Cui ne adresăm în UPT pentru diferite probleme? 

http://www.upt.ro/Informatii_informatii-generale_315_ro.html 

  

ȘEF BIROU CAZARE ȘI BURSE 

Marian CÂRCIUMARU 
Cămin 4C, Aleea Studenților, Timișoara, 300551 
Tel./Fax: 0256 – 404322 / 0256 - 404324 
E-mail: secretariat@social.upt.ro 

http://library.upt.ro/
https://ccoc.upt.ro/
mailto:ccoc@upt.ro
http://www.upt.ro/Informatii_informatii-generale_315_ro.html
mailto:secretariat@social.upt.ro
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1.5. Facilități oferite de campusul universitar al UPT 

• Harta campusului universitar  
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• Cămine 

Universitatea Politehnica Timişoara administrează, în Timișoara, un număr de 16 cămine 
studenţeşti din care 14 sunt amplasate în Complexul studenţesc iar 2 sunt amplasate în 
perimetrul Facultăţii de Mecanică. 

Căminele din Complexul studenţesc sunt amplasate pe Aleea Studenţilor şi sunt supravegheate 
prin sisteme video.Toate căminele oferă studenţilor spaţii de cazare moderne recent amenajate 
şi utilate (conexiune internet, cablu TV, frigider). 

Înscrierea în cămin se face în conformitate cu cele revăzute în  

Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT 

Căminele: 19C, 20C, 21C, 22C 

Descriere: 
Căminele sunt de tip apartament cu camere de 5 locuri. Un apartament este compus din câte 
2 camere cu grup sanitar comun. Pe fiecare dintre nivelele căminului există câte o bucătărie 
respectiv o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou şi frigider. 
Fiecare cămin are cel puţin două săli de lectură. 

Amplasare: 
Complexul Studenţesc din Timişoara, Aleea Studenţilor nr. 19C - 22C. 
Acces de pe strada Cluj sau Aleea Sportivilor. 

Contact administratori: 

Căminul 
19C: 

Constantin 
MOROȘAN 

tel. 0256 - 
404350 

Căminul 
20C: 

Talica SOSDEAN 
tel. 0256 - 
404364 

Căminul 
21C: 

Marcela TUDOR 
tel. 0256 - 
404365 

Căminul 
22C: 

Zorca VLAD 
tel. 0256 - 
404371 

Căminele 1C, 2C, 4C, 7C  

Descriere: 
Cămine cu camere de 5 locuri. Fiecare nivel beneficiază de grup sanitar comun și o 
spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou, chiuvetă și frigider. 
Fiecare cămin are cel puțin două săli de lectură. 

 

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/regulamente/stud/Regulament_cazare_2015.pdf
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Amplasare: 
Complexul Studentesc din Timișoara, Aleea Studenților nr. 1C-7C 
Acces de pe Aleea Sportivilor sau strada Cluj. 
 
Contact administratori: 

Căminul 
1C: 

Livia 
IAMNITCHI 

tel. 0256 404330 

Căminul 
2C: 

Darie 
GOGOAȘE 

tel. 0256 404333 

Căminul 
4C: 

Angela 
BRATEANU 

tel. 0256 404328 

Căminul 
7C: 

Lucian LAZEA tel. 0256 404335 

Căminele 1 MV și 2 MV  

Descriere: 
Cămine cu camere de 5 locuri (căminul 1 MV beneficiază și de camere cu 2 și 3 locuri) 
Fiecare nivel beneficiază de grup sanitar comun și o spălătorie. Camerele sunt dotate cu 
internet, cablu tv, mobilier nou, chiuvetă și frigider. 
 
Amplasare: 
Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 1, Timișoara. 
Căminele se află în vecinătatea facultăților de Mecanică și Construcții. Acces de pe 
Bulevardul Mihai Viteazul, Bulevardul Eroilor sau strada Traian Lalescu. 
 
Contact administratori: 

Căminul 
1MV: 

Daniela 
VAIDA 

tel  0256 - 404073 

Căminul 
2MV: 

Olimpia 
LUNG 

tel. 0256 - 404075 

Căminele: 8C, 9C, 11C, 14C  

Descriere: 
Fiecare nivel beneficiază de două grupuri sanitare comune, o bucatărie şi o spălătorie. 
Camerele sunt dotate cu internet, cablu TV, mobilier nou şi frigider. Fiecare cămin are sală 
de lectură. 
Amplasare: 
Complexul Studenţesc din Timişoara, Aleea Studenţilor nr. 8C - 14C 
Acces: de pe străzile Aleea Sportivilor, Aurelianus, Alexandru Vaida Voievod sau Dalia 
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Contact administratori: 

Căminul 
8C: 

Simona 
SZABO 

tel. 0256 - 404338 

 
Căminul 
9C: 

Maria 
NERGHIS 

tel. 0256 - 404341 

Căminul 
11C: 

Ana CUCU tel. 0256 - 404344 

Căminul 
14C: 

Viorica 
NICOARA 

tel. 0256 - 404347 

Cămine tip garsonieră: 23G şi 25G  

Descriere: 
Căminele sunt de tip garsonieră şi sunt destinate cadrelor didactice, doctoranzilor, angajaţilor 
şi sportivilor UPT. Camerele sunt dotate cu internet, cablu TV şi mobilier modern. 
Amplasare: 
Căminul 23G: 
 
Complexul Studenţesc din Timişoara, Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 23G.(se află în 
imediata vecinatate a Restaurantului Universitar Politehnica). 
Acces: de pe Aleea Sportivilor sau de pe Aleea Studenţilor 

Căminul 25G: 
Complexul Studenţesc din Timişoara, Str. Aurelianus, nr. 25G.(se află în vecinătatea sediului 
BRD Groupe Societe Generale). Acces: de pe strada Socrates sau de pe Aleea Studenţilor. 

Contact administratori: 

Căminul 
23G: 

Angela 
BRATEANU 

tel. 0256 - 404328 

Căminul 
25G: 

Simona 
SZABO 

tel. 0256 - 404338 

 

Facultatea de Inginerie din Hunedoara  

Căminul studenţesc al Facultății de inginerie din Hunedoara a fost dat în folosinţă în anul 2004, 

are 114 locuri de cazare în camere cu două şi trei paturi. Căminul studenţesc este printre cele 

mai moderne cămine din ţară, conceput la cele mai înalte standarde. Camerele sunt dotate cu 

mobilier modern, frigider, instalaţie de internet, telefonie şi televiziune prin cablu. Fiecare 

cameră are grup sanitar şi cabină de duş proprie. 
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Cămine-regim hotelier  

Casa Politehnicii nr.1  

 Cameră single –6 camere; Cameră dublă – 12 camere;  Apartament – 2 camere 

 Facilităţi cameră: TV, frigider, uscător de păr, toaletă și cabina duș, conectare la internet. 

 Facilități hotel: 
 Restaurant cu "menu a la carte" (100 locuri + 18 locuri); 
 Parcare privată (10 locuri); 
 Sală de conferințe. 

 Adresa: 
 Bd. Regele Ferdinand, No.2 
 (în prezent Str. Politehnicii nr.2) 
 300006 Timişoara 

 Contact: 
 Tel. / Fax: +40–0256–49.68.50 
 E-mail: casapoli1@yahoo.com 

Casa Politehnicii nr.2 (regim ★ ★ ★) 

 Cameră single –6 camere; Cameră dublă– 12 camere;  Apartamente – 3 camere 

Facilităţi cameră: telefon, TV, frigider, aer condiționat, toaletă și dus, conectare la 
internet. 

 Facilităţi hotel: 
 Restaurant – bar 
 Saună şi fitness gratuit 
 Parcare privată (20 locuri) 

 Adresă: 
 Bd. Mihai Eminescu nr.11 
 300028 Timişoara 

 Contact: 
 Tel./fax : 40-256-49.45.07 
 E-mail: casapoli2@yahoo.com 

 

 

 

mailto:casapoli1@yahoo.com
mailto:casapoli2@yahoo.com
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• Cantine –Restaurant 

La Timișoara 3 cantine-restaurant (12.516 mp), iar la Hunedoara, o cantină (879 mp). 

Restaurantul Universitar 

Descriere:  
Complex de servire a mesei compus din local de tip fast food la parter şi săli 
multifuncţionale la etaj. 

Cantina deserveşte: 
• Fast food-ul de la parterul caminului 1MV 

• Sala pentru servirea mesei din cadrul clădirii multifuncţionale a Bazei sportive nr.2 
Fiecare din aceste amplasamente oferă varietate gastronomică într-un ambient plăcut. 

Adresă: 
Aleea Studenţilor 
300551 Timişoara 
(la intersecţia cu Aleea F.C. Ripensia) 

Fast - food 1MV 

Localul Fast - Food 1 MV are o capacitate de deservire de aproxamitiv 400 de persoane/zi 
şi se pot servi 80 de porţii simultan. Amenajat de către UPT din fonduri proprii, acest local 
funcţionează în acelaşi regim ca Restaurantul Universitar Politehnica şi este adresat 
studenţilor şi profesorilor, fiind situat în imediata apropiere a facultăţilor. 

Fast-Food-ul este amplasat la parterul căminului 1 MV de pe B-dul Mihai Viteazu, nr. 1. 

Cantina Facultății de Inginerie din Hunedoara 

Cantina, cu 80 de locuri pe serie în sala mare şi cu 22 de locuri în sala mică, este dotată cu 
utilaje moderne pentru prepararea hranei şi funcţionează după ultimele standarde.  
Cantina poate fi închiriată pentru diferite ocazii festive/comemorative fiind deservită de 
personalul propriu. 

  

http://www.upt.ro/Informatii_fast---food-1-mv_314_ro.html
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• Rețeaua WiFi 

În UPT funcționează o rețea WiFi, alcătuită din 200 puncte de acces împreună cu serverele 

necesare, rețea care poate asigura și suport pentru video streaming. Rețeaua WiFi acoperă clădirile 

facultăților și căminelor UPT, atât în interior cât și în exterior, accesul fiind permis atât personalului 

universității cât și studenților, iar autentificarea se face pe bază de nume_utilizator și parola. 

• Biblioteca 

Biblioteca UPT, înființată în anul 1921, cuprinde o entitate centrală și o filială la Facultatea de 

Inginerie din Hunedoara. Din 2014 biblioteca centrală funcționează în noul sediu de pe strada Vasile 

Pârvan, un spațiu modern, dotat cu săli de studiu și de lectură, accesibil studenților în program prelungit. 

Fondul de publicații (cca.793.480 u.b.) format din cărți tipărite și online, periodice tipărite și 

online, teze de doctorat, standarde, invenții etc. este dispus în depozite cu rafturi compactabile și în săli 

cu acces liber la raft (cca.100.000 u.b.). De asemenea, Biblioteca oferă acces la baze de date de specialitate 

cuprinzând reviste și cărți full text on-line. 

Activitatea bibliotecii este informatizată, biblioteca filială FIH lucrând și ea on-line, pe serverul 

central. Catalogul electronic cuprinde toate cărțile achiziționate de bibliotecă începând din anul 1981 și 

cărțile solicitate de cititori, însemnând peste 295.000 de exemplare (cca. 120.800 titluri) tipărite și on-line 

și poate fi consultat de pe cele 156 de mașini virtuale din bibliotecă precum și pe Internet. 

Clădirea nouă a bibliotecii, dată în utilizare în noiembrie 2014, a fost gândită ca fiind un centru educațional 

și pentru învățământ, centru social, cultural. Aceasta conține toate facilitățile unei structuri moderne, 

adaptată necesităților de documentare specifice utilizatorilor începutului de mileniu 3, spații flexibile, ușor 

adaptabile necesităților în schimbare permanentă. 

Biblioteca filială, a Facultății de Inginerie din Hunedoara are o suprafaţă de 262 m2, dintre care 135 m2 

sală de lectură pentru studiu cu 40 de locuri. Biblioteca facultăţii dispune de un fond de carte de 100006, 

care cuprinde în cea mai mare parte cărţi tehnice, dar şi cărţi de literatură română şi străină, istorie, 

filozofie, geografie, psihologie, asigurând împrumutul de publicaţii la domiciliu pentru studenţi şi cadrele 

didactice ale facultăţii. 

• Baze sportive 

Universitatea Politehnica Timișoara dispune, în Timișoara, de baze sportive (facilități acordate 

studenților) acoperind o suprafață de 75.980 mp (Baza sportiva nr.1: terenuri (de fotbal și pistă de 

atletism), vestiare, magazii; Baza sportivă nr. 2: terenuri de fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, două 

bazine de înot (din care unul acoperit), sală de sport și sală multifuncțională; Sala Polivalentă (în curs de 

finalizare): sala de sport 2500 locuri, iar la Hunedoara, în cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, de o 

Sală de sport cu o suprafața de 597 mp. 

Accesul în bazele sportive ale UPT se face în conformitate cu regulamentele de 

funcționare a bazelor sportive specificate mai jos 

Baza sportivă nr.1 
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BAZA SPORTIVĂ Nr. 1 cuprinde: pista de atletism, terenuri acoperite de minifotbal, teren 
de fotbal, sală de forţă. 

  Regulament de desfăşurare a activităţilor pe Baza Sportivă nr. 1 a UPT 
  Indicaţii privind utilizarea pistei de atletism şi a terenului de fotbal 

Baza sportivă nr. 2 

BAZA SPORTIVĂ Nr. 2 cuprinde: bazine de înot (interior, cu saună şi aparate de întreţinere 
şi exterior), sală de sport (tenis, baschet, volei), terenuri de tenis (bitum şi tartan), terenuri 
de baschet, terenuri de fotbal, clădire multifuncţională. 

  Formular – cerere pentru accesul la bazinul de înot al UPT (Cererea completată şi semnată se 

înregistrează la Registratura Rectoratului UPT, P-ţa Victoriei nr.2, Timişoara şi se depune la 

Serviciul Evidenţa Întreţinere şi Exploatare Patrimoniu, Cam. 208, et.2) 

  Regulament de funcţionare  

  Indicaţii de utilizare a bazinelor de înot, a saunei şi a aparatelor de fitness din incinta 

bazinului 

• Policlinica studenţească 

Pentru consultatii, tratamente, controale medicale periodice gratuite studenţii se pot 
adresa Policlinicii Studenţeşti Timişoara. 
 
Policlinica oferă servicii de: 

 medicină generală 
 interne şi ecografie 
 dermatologie 
 ORL 
 chirurgie 
 planning familial 
 ginecologie 
 medicină dentară 

Orar de funcţionare 

Adresă: 
Complexul Studenţesc, Aleea Studenţilor nr.1. 
Contact: 
Informaţii şi programări: tel. 0256 - 404360.  
În circuitul intern: tel.4360 

email: policlinicastudenteasca@yahoo.com 

  

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente/Indicatii_utilizare_BS1_2012.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/bs/Model_cerere_carduri_bazin_2014.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/resurse/Regulament_bazin_inot_2013.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente/Indicatii_BS2_Bazin_Inot_2012.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente/Indicatii_BS2_Bazin_Inot_2012.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2017-2018/policlinica/Orar_policlinica_studenteasca.pdf
mailto:policlinicastudenteasca@yahoo.com
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1.6. Structura anului universitar 2019/2020 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/struct_an_univ/Structura-an-univ-2019-2020.pdf 

 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/struct_an_univ/Structura-an-univ-2019-2020.pdf
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1.7. Procedura de înmatriculare 2020/2021- informații relevante 

1.7.1. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020 – 

 http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---licenta_942_ro.html  

1.7.2. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020 – 

• http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---master_958_ro.html  

1.7.3. Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Procesului de Învăţământ la Ciclul de Studii 

"Licenţă" din Universitatea Politehnica Timişoara  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html  

1.7.4. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 

master din UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html  

1.7.5.  Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în 

Universitatea Politehnica Timişoara 

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html  

1.7.6. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor în UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html 

1.7.7. Regulament privind acordarea de Burse și ajutoare sociale  

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

1.7.8. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 

(ROFCCOC)  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html 

1.7.9. Regulament privind îndrumarea şi consilierea studenţilor în UPT în afara activităţilor didactice 

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

1.7.10. Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

 

 

1.8. Rețeaua transportului public în Timișoara (RATT) http://www.ratt.map/ 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/licenta/Metodologie_admitere_licenta_2019.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/licenta/Metodologie_admitere_licenta_2019.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---licenta_942_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Metodologie_adm_master_2019.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Metodologie_adm_master_2019.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---master_958_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/hs/2019/23.09.2019/HS_211_23.09.2019-modific-regulament-functionare-master.pdf
http://www.upt.ro/img/files/hs/2019/23.09.2019/HS_211_23.09.2019-modific-regulament-functionare-master.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Regulament_UPT_examinare_notare_stud.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/hs/2017/18.09.2017/HS_235_18.09.2017_Regulament_Burse_Anexa1.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2016/Regulament_ROFCCOC.pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2016/Regulament_ROFCCOC.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente_anexe_hs/Regulament_indrumare_stud_in_afara_activ_didactice_Anexa_HS26.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/regulamente/stud/Regulament_cazare_2015.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.ratt.map/
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II. Prezentarea Facultății de Management în Producție și 

Transporturi și a programelor de studii 

2.1. Scurt istoric 
 
În anul 1948, în urma reformei învățământului se înființează la Timișoara, Facultatea de Mecanizare a 
Agriculturii aparținând Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu din Craiova. În anul 1962 facultatea îți 
schimbă denumirea în Facultatea de Mecanică Agricolă, o data cu trecerea sub administrarea Institutului 
Politehnic Traian Vuia din Timișoara. 
În anul 1992, datorită cererii de specialiști în domeniul circulației rutiere și feroviare, se înființează un nou 
profil, fiind primul din țară și printre puținele din Europa de Est: Ingineria Sistemelor de Circulație Rutieră, 
ceea ce duce la schimbarea profilului facultății și denumirii, fiind în continuare: Facultatea de Mecanică 
Agricolă în Facultatea de Utilaj pentru Agricultură și Circulație Rutieră. 
În anul 1990, datorită unei cereri acute de specialiști în management industrial dar nu numai, în cadrul 
Facultății de Mecanică ia ființă un nou profil: Ingineria Sistemelor de Producție sub directa organizare a 
Catedrei de Management. 
Acest profil este rezultatul inițiativei Catedrei de Management (fosta Catedră de Organizare) la care au 
aderat încă 3 centre universitare din țară: Cluj-Napoca, București și Brașov. 
În anul 1990 se organizează prima admitere doar pentru o singură grupă de studenți însă, datorită 
dinamicii crescătoare se ajunge în 1992 la patru grupe fiecare corespunzătoare profilurilor de bază ale 
Politehnicii: mecanică, chimie, construcții și electrotehnică. 
În același an 1992 se schimbă denumirea profilului în: INGINERIE ECONOMICĂ, fiind deja un profil 
cunoscut și implementat în 18 facultăți din țară. 
În 1996 conducerea Universității POLITEHNICA din Timișoara decide unirea celor două profile într-o nouă 
facultate denumită: FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI, iar profilul de 
Ingineria Sistemelor de Circulație Rutieră se transformă în INGINERIA TRANSPORTURILOR având însă și un 
profil MECANIC. Această structură funcționează până în prezent în sediu fostei Facultăți de Mecanică 
Agricolă. 
În anul 2005 profilul Inginerie Economică își schimbă denumirea în Inginerie și Management. 
 
Actualul domeniu de studii universitare ”Inginerie și Management” la Universitatea Politehnica Timișoara 
este rezultatul unei evoluții în timp a denumirilor pentru profil/domeniu/specializare, în concordanță cu 
îmbunătățirile periodice ale planurilor de învățământ, conținutului și intercorelării disciplinelor de studiu, 
vizând adecvarea tot mai bună la cererea pieței forței de muncă din România, Uniunea Europeană și alte 
țări. 
 
Diversificarea rutelor curriculare ale specializării ”Ingineria Sistemelor de Producție” începând cu anul 
universitar 1993-1994 a determinat orientarea spre înființarea noii Facultăți de Management în Producție 
și Transporturi. Provocarea majoră încă din anul 1990, o dată cu introducerea specializărilor în ”Inginerie 
și Management” în România, a constituit-o orientarea spre relativă autonomie departamentală/a 
facultăților viitoare în acest domeniu. Relativa autonomie a oricărei facultăți a fost, în orice universitate 
din lume, premisa progresului domeniilor academice și a însăși universităților. Istoria Universității 
Politehnica Timișoara confirmă pe deplin acest adevăr, corelat, desigur, cu evoluțiile piețelor forței de 
muncă și inovării, cu viziunea și strategiile universitare în cei aproape 100 de ani de existență a Politehnicii 
timișorene. Faptul că Universitatea Politehnica Timișoara a înființat în anul 1996 o Facultate de Inginerie 
și Management este încă o dovadă a calității managementului, a viziunii acestei universități. 
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În cei 24 de ani de existență, Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi a adus o contribuție 
importantă în primul rând la dezvoltarea economiei regionale / naționale și a administrațiilor publice 
teritoriale, la dezvoltarea altor sectoare în România și în străinătate. Valoarea și competențele 
absolvenților facultății au fost confirmate de numărul mare de absolvenți care au înființat și dezvoltat 
propriile firme, care au făcut cariere de succes în companii naționale/transnaționale din România și din 
alte țări, în universități și institute de cercetare, atât în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite ale 
Americii, Canada etc. 
 
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi a reușit să devină una din importantele facultăți 
ale Universității Politehnica Timișoara, care contribuie la poziționarea universității noastre în grupul de 
elită al universităților din România, având calificativul ARACIS ”Grad de încredere ridicat” în anii 2009 și 
2016. În anul 2011, în urma evaluărilor instituționale la nivel național se acordă gradele maxime, de 

excelență, Universităţii Politehnica Timişoara, respectiv Facultăţii de Management în Producţie şi 
Transporturi (A). Ca instituție de învățământ superior și de cercetare științifică, de interes național, care 
face parte organică din sistemul național de învățământ din România și contribuie prin activitățile 
desfășurate la realizarea strategiei globale a învățământului, elaborată în conformitate cu Constituția și 
legislația în vigoare, Universitatea Politehnica Timișoara se înscrie în tradițiile învățământului universitar 
românesc și contribuie la formarea științifică, profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața 
economico-socială, la educația permanentă a absolvenților din învățământul superior, precum și la 
producția de știință și tehnologie. 
 
Resursele patrimoniale ale Facultății de Management în Producţie şi Transporturi sunt în prezent 
importante. Sediul principal al Facultății este localizat în campusul Universității Politehnica Timișoara, în 
Strada Remus nr.14, unde se află majoritatea sălilor de curs, o parte din laboratoare și săli destinate 
cercetării-proiectării. În clădiri ale UPT din Bulevardul Mihai Viteazu nr.1 (SPM) și din Strada Petre 
Râmneanțu nr.2 (ASPC) se află majoritatea laboratoarelor, sălilor de proiectare/cercetare și seminar, 
bibliotecile de specialitate ale Facultății. 
 
Prin urmare, paleta de preocupări în plan didactic dar şi de cercetare-dezvoltare-inovare este una 
interdisciplinară/transdisciplinară, deosebit de variată şi diversificată, şi datorită faptului că Facultatea de 
Management în Producție și Transporturi are un statut special în cadrul Universităţii Politehnica 
Timişoara, prestând activităţi didactice la toate specializările de licenţă şi master unde, conform planurilor 
de învăţământ, sunt prevăzute discipline manageriale sau socio-economice. 
 
Conducerea Facultății: 
Decan: Prof.ing.dr.ec. Marian MOCAN 
Prodecan: Conf.dr.ing. Ilie TĂUCEAN 
Consiliul Facultății: 
1. Prof.dr. Claudiu Tiberiu Albulescu   
2. Lect.dr. Alin Artene 
3. Prof.dr.ing. Anca Draghici 
4. Prof.dr.ing. Marian Mocan 
5. Sl.dr.ing. Mircea Liviu Negrut 
6. Prof.dr.ing. Gabriela Ioana Prostean 
7. S.l.dr.ing. Gabriela Strauti 
8. Prof.dr.ing. Matei Tamasila 
9. Conf.dr.ing. Ilie Taucean 
 
II. Departamentul de Matematică 
10. Conf.dr. Romeo Negrea 
 
III. Departamentul de IMF – Facultatea de Mecanică 
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11. S.l.dr.ing. Cristian Turc 
 
IV. Studenți 
12. Şerbanica Alexandru 
13. Belc Diana Cornelia 
14. Golosie Gratian-Daniel 
15. Barna Abiel 
 
Secretar şef Facultate 
Ing. Mihaela TODORUŢ 
Tel.: 00 40 (0)256 40 42 84,  
E-mail: mihaela.todorut@upt.ro 
Secretari: 
Maria Cristina Dumitrică 
Elisabeta Pîrvu 
Mariana Onița 
Tel.: 00 40 (0)256 40 42 86 
Administrator: Sorin Todoruț 
Tel.: 00 40 (0)256 40 42 85 
Program cu publicul 
Luni - Joi: 13.00-14.00 
Vineri: 12.00-13.00 
 
 
2.2. Programe de studii - licență/master/doctorat 
 
Prezentare sintetică: 
2.2.1 Programe de studii actuale la nivel de licență: 
A. în domeniul ”Inginerie și Management”  

 Inginerie Economică Industrială  

 Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic 

 Inginerie și Management în Construcții  

 Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale 
B. în domeniul ”Științe Administrative” 

 Administrație Publică 
 
2.2.2. Programe de studii actuale la nivel de master: 
A. în domeniul ”Inginerie și Management” 

 Ingineria și Managementul Competitivității 

 Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor 

 Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice 

 Ingineria și Managementul Competitivității și Calității (în limba engleză) 
B. în domeniul ”Științe Administrative” 

 Managementul organizațiilor publice 
 
2.2.3. La nivel de studii doctorale: 
A. în domeniul ”Inginerie și Management” 
 
Prezentare detaliată: 
 
2.2.1 Programe de studii actuale la nivel de licență: 
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A. în domeniul ”Inginerie și Management”  
Descrierea domeniului 
Acest domeniu are ca misiune satisfacerea nevoilor de formare şi dezvoltare a abilităţilor personale, de 
acumulare a cunoştinţelor de bază şi de specialitate din domeniu, necesare aplicării în practică şi 
cercetare, pentru obţinerea performanţei şi succesului în cariera profesională.  
În îndeplinirea acestei misiuni noi promovăm următoarele valori: 

 Profesionalismul şi recunoaşterea meritelor în întreaga activitate a studenţilor şi personalului 
didactic. 

 Corectitudine şi respect în relaţiile interpersonale prin promovarea moralităţii, umanismului şi 
diversităţii culturale. 

 Responsabilitate faţă de societate şi nevoile specifice ale comunităţii  

 Sinceritate şi transparenţă, prin promovarea celor mai ridicate standarde ale activităţii 
academice. 

 Independenţă şi libertate academică prin încurajarea obiectivităţii, studiului critic şi analitic, în 
care studenţii şi profesorii pot să testeze şi să avanseze idei noi şi controversate. 

Obiectivele domeniului: 

 să asigure absolvenţilor cunoştinţe de inginerie și management, teoretice şi practice, utile 
succesului în cariera profesională 

 să formeze deprinderi manageriale care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor posturilor 
ocupate sa dezvolte abilităţi în domeniul managementului, care să le permită căutarea şi oferirea 
de răspunsuri la nevoile actuale şi de viitor ale companiilor; 

 să formeze şi să dezvolte competenţe personale şi profesionale utile unui manager în obţinerea 
performanţei; 

 să ofere o pregătire care să le dezvolte absolvenţilor capacitatea de a se adapta şi a lucra, în mod 
eficient, în medii organizaţionale diverse, în condiţii de multidisciplinaritate şi diversitate 
culturală. 

Programele de studii din domeniul Inginerie și Management se adresează studenţilor care urmăresc 
cariere profesionale necesitând cunoştinţe inginerești și manageriale în orice tipuri de organizaţii 
(companii, instituţii publice sau organizaţii non-profit).  
 
Discipline studiate la nivel de domeniu în anii I și II (Planul de învățământ): 
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_licenta_Anii_I-II.pdf  
 
2.2.1.1. Programul de studii de licenţă: Inginerie Economică Industrială 
Informaţii generale: 

 Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar  
(media de admitere = media la bacalaureat) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html  

 Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Titlu profesional acordat absolvenţilor: Inginer 
Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică industrială, 
caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând 
interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din 
domeniul economic in domeniul ingineriei industriale. 
Obiectivele programului constau în:  
 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice industriale; 
 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o 
inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă; 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_licenta_Anii_I-II.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html
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 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi 
managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri; 
Competenţe profesionale:  
- Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale şi inginereşti. ·  Elaborarea şi 
interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  
- Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei şi managementului.  
-  Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de producţie.  
-  Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării 
organizaţionale.  
-  Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale. Competenţe 
transversale:  
-  Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, 
a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.  
-  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  
-  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, 
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, cât şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 
 
Discipline studiate la nivel de program de studii în anii III și IV (Planul de învătământ): 
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEi_licenta_Anii_III-
IV.pdf  
 
2.2.1.2. Programul de studii de licenţă: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 
Informaţii generale: 

 Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar 
(media de admitere = media la bacalaureat) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html  

 Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Titlu profesional acordat absolvenţilor: Inginer 
Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice 
programului de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, 
complementare şi de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei electrice, electronice şi 
energetice. 
Obiectivele programului constau în: 
 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în domeniul electric, electronic 
şi energetic; 
 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o 
inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă; 
 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi 
managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri. 
Competenţe profesionale:  
- Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.  
- Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale. 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEi_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEi_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html
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- Planificarea, programarea şi conducerea întreprinderilor, precum şi a reţelelor logistice asociate , precum 
şi urmărirea producţiei  
- Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar  
- Proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor privind structurile şi sistemele din domeniul electric, 
electronic şi energetic în condiţii de calitate , proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor din industria 
electrica, electronica si energetica, în condiţii de calitate date. 
- Conducerea şi controlul firmelor şi proceselor specifice programului de studiu: managementul de proiect 
şi al intreprinderii din domeniul electric, electronic şi energetic 
Competenţe transversale:  
- Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, 
a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.  
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  
- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, 
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, cât şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 
 
Discipline studiate la nivel de program de studii în anii III și IV (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-
2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEee_licenta_Anii_III-IV.pdf  
 
2.2.1.3. Programul de studii de licenţă: Inginerie și management în construcţii 
Informaţii generale: 

 Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar 
(media de admitere = media la bacalaureat) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html  

 Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Titlu profesional acordat absolvenţilor: Inginer 
 
Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în construcţii, 
caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând 
interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din 
domeniul economic in domeniul ingineriei în construcţii. 
Obiectivele programului constau în: 
 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în construcţii; 
 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o 
inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă; 
 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi 
managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri. 
Competenţe profesionale:  
- Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si 
managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti  
- Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  
- Organizarea si conducerea întreprinderilor, precum şi a reţelelor logistice asociate , urmărirea producţiei  
- Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de afacere, gestiunea 
fenomenului tehnic, economic şi financiar  
- Proiectarea tehnică şi tehnologică a lucrărilor din domeniul construcţiilor în condiţii de calitate date.  

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEee_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IEee_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html
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- Organizarea, planificarea şi programarea lucrărilor specifice activităţii de construcţii şi managementul 
întreprinderii de construcţii 
Competenţe transversale:  
- Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, 
a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.  
- dentificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei  
- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, 
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, cât şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 
 
Discipline studiate la nivel de program de studii în anii III și IV (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-
2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IECT_licenta_Anii_III-IV.pdf  
 
2.2.1.4. Programul de studii de licenţă:    Inginerie economică în industria chimică şi de materiale 
Informaţii generale: 

 Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar 
(media de admitere = media la bacalaureat) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html  

 Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Titlu profesional acordat absolvenţilor: Inginer 
Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în industria 
chimică şi de materiale, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului 
de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi 
de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei în industria chimică şi de materiale. 
Obiectivele programului constau în: 
 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în industria chimică şi de 
materiale; 
 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o 
inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă; 
 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi 
managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri. 
Competenţe profesionale:  
- Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de sarcini specifice Ingineriei şi 
Managementului, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.  
- Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.  
- Managementul activităţilor de producţie din cadrul întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, şi a reţelelor 
logistice associate.  
- Producerea, procesarea şi caracterizarea materialelor. 
- Proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor specifice industriilor chimice şi de materiale; asigurarea 
şi controlul calităţii produselor realizate. 
- Conducerea proceselor specifice activităţilor din industriile de profil; proiectarea fluxurilor economico-
financiare la nivel organizaţional; management de proiect. 
Competenţe transversale:  
- Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, 
a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente. 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IECT_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IECT_licenta_Anii_III-IV.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html
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- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, 
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romană, cât şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională. 
 
Discipline studiate la nivel de program de studii în anii III și IV (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-
2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IE%20chimie_licenta_Anii_ III-IV.pdf  
 
B. Domeniul ”Științe Administrative” 
Descrierea domeniului 
Misiunea domeniului constă în pregatirea de specialiști cu studii superioare în domeniul administraţiei 
publice centrale și locale, dar şi al cercetării științifice de profil. 
Obiectivele domeniului sunt asigurarea unei pregătiri generale în domeniu, în special insistându-se asupra 
însușirii cunoștințelor aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice; pregătirea și 
perfecționarea studenților pentru a deveni funcționari publici de carieră, care să se integreze în instituțiile 
și autoritățile administrației publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii superioare 
în acest domeniu. 
 
2.2.1.5. Programul de studii de licenţă: Administrație Publică 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar 
(media de admitere = media la bacalaureat) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html  

 Durată: 3 ani (6 semestre); 180 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Titlu profesional acordat absolvenţilor: Licenţiat în Administrație publică 
Misiunea programului de studii: formarea de absolvenți capabili să activeze ca funcționari superiori în 
instituțiile și autoritățile administrației publice locale și centrale, formarea de absolvenți capabili să 
participe la activități de cercetare în domeniul administrației publice și de a se perfecționa prin studii de 
nivel masteral și doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme și proiecte de cercetare coordonate 
de departamentele implicate în desfășurarea programului. 
Obiectivele programului de studii: asigurarea unei pregătiri generale în domeniu, în special insistându-se 
asupra însușirii cunoștințelor aferente domeniului științelor administrative, economice si juridice; 
pregătirea și perfecționarea studenților pentru a deveni funcționari publici de carieră, care să se integreze 
în instituțiile și autoritățile administrației publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii 
superioare în acest domeniu. 
Competenţe profesionale:  
- Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 
administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private. 
- Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi 
formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative.  
- Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într‐o limbă de circulaţie internaţională, a 
unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. 
- Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională.  
- Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale.  
- Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil 
şi eficient. 
Competenţe transversale:  

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IE%20chimie_licenta_Anii_%20III-IV.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_IngMan_IE%20chimie_licenta_Anii_%20III-IV.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-licenta.html
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- Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 
principiilor etice şi a deontologiei profesionale.  
- Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de 
echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.  
- Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și 
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 
 
Discipline studiate la nivel de program de studii în anii I-III (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_SA_A%20_licenta_anii_I-
III.pdf 
 
 
2.2.2. Programe de studii actuale la nivel de master 
 
A. în domeniul ”Inginerie și Management” 
Misiunea domeniului de master Inginerie și Management este satisfacerea nevoilor de formare și 
dezvoltare a abilităților personale, de acumulare a cunoștințelor de bază și de specialitate din domeniu, 
necesare aplicării în practică și cercetare, pentru obținerea performanței și succesului în cariera 
profesională. 
Obiectivele domeniului de master Inginerie și Management sunt: 
- să asigure absolvenţilor cunoştinţe de inginerie și management, teoretice şi practice, utile succesului în 
cariera profesională; 
- să formeze deprinderi manageriale care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor posturilor ocupate 
sa dezvolte abilităţi în domeniul managementului, care să le permită căutarea şi oferirea de răspunsuri la 
nevoile actuale şi de viitor ale companiilor; 
- să formeze şi să dezvolte competenţe personale şi profesionale utile unui manager în obţinerea 
performanţei; 
- să ofere o pregătire care să le dezvolte absolvenţilor capacitatea de a se adapta şi a lucra, în mod eficient, 
în medii organizaţionale diverse, în condiţii de multidisciplinaritate şi diversitate culturală. 
Misiunea și obiectivele conțin elemente de pertinență și oportunitate: legate de pregătirea aprofundată 
a studenților pentru a fi buni specialiști în mediul economic în domeniu, de a ocupa posturi și funcții cu 
responsabilități, de a lucra în echipă și medii diverse, dar și potențiali cercetători științifici, pentru a se 
integra ușor și a contribui la dezvoltarea domeniului. 
 
2.2.2.1. Programul de studii de master: Ingineria și Managementul Competitivității 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de licență, concurs de admitere pe bază de dosar și interviu 
(media de admitere = 50% media examenului de diplomă/licență + 40% nota la interviu + 10% 
coeficientul k (cu valori între 0 si 5 funcție de domeniul de licență absolvit)) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html  

 Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Limba de predare a programului: limba română 
Misiunea programului de master de aprofundare Ingineria și managementul competitivităţii este aceea 
de a forma ingineri şi manageri având competenţe deosebite prin pregătire aprofundată studiilor de 
licenţă în specializările Inginerie şi Management, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare 
ştiinţifică în domeniul ingineriei şi managementului competitivităţii firmelor, clusterelor şi implicit în 
management şi politici integrate la nivel de zonă, judeţ, regiune. 
Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi integrative specifice ingineriei 
şi managementului competitivităţii, prin aprofundarea/extinderea cunoştinţelor şi competenţelor din 
domeniile studiilor de licenţă de Inginerie şi Management, respectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_SA_A%20_licenta_anii_I-III.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/licenta/pi/mpt/2019_2020_MPT_SA_A%20_licenta_anii_I-III.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html
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ştiinţifică bazată pe concepţii sistemice, moderne, asistată de calculator, cu efect în creşterea 
competitivităţii sustenabile a organizaţiilor şi clusterelor. 
Competenţe 
- Cunoştinţe şi competenţe de management strategic şi marketing strategic pentru firme şi clustere / 
cercetare ştiinţifică şi inovare în aceste domenii. 
- Cunoştinţe şi competenţe relative la calitatea, analiza competitivităţii, ingineria şi managementul 
competitivităţii firmelor şi clusterelor / cercetare ştiinţifică şi inovare în aceste domenii. 
- Cunoştinţe şi competenţe în determinarea şi evaluarea factorilor critici de succes, a indicatorilor de 
performanţă ai firmelor şi clusterelor / cercetare ştiinţifică şi inovare în aceste domenii. 
 
Discipline studiate (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMC_master_anul_I.pdf 
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMC_master_anul_II.pdf  
 
2.2.2.2. Programul de studii de master: Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de licență, concurs de admitere pe bază de dosar și interviu 
(media de admitere = 50% media examenului de diplomă/licență + 40% nota la interviu + 10% 
coeficientul k (cu valori între 0 si 5 funcție de domeniul de licență absolvit)) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html  

 Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Limba de predare a programului: limba română 
Misiunea programului de master complementar Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor 
este aceea de a forma manageri şi antreprenori având competenţe deosebite prin pregătire 
complementară studiilor de licenţă în specializările absolvite, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de 
cercetare ştiinţifică în domeniul managementului afacerilor şi antreprenoriatului. 
Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi specifice managementului 
afacerilor şi antreprenoriatului, prin complementaritatea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, 
respectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică bazată pe concepţii moderne, asistată de 
calculator. 
Competenţe 
- Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu. 
- Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor. 
- Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern. 
 
Discipline studiate (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_MAAA_master_anul_I.pdf  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_MAAA_master_anul_II.pdf  
 
2.2.2.3. Programul de studii de master: Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de licență, concurs de admitere pe bază de dosar și interviu 
(media de admitere = 50% media examenului de diplomă/licență + 40% nota la interviu + 10% 
coeficientul k (cu valori între 0 si 5 funcție de domeniul de licență absolvit)) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html  

 Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Limba de predare a programului: limba română 
Misiunea programului de master complementar Ingineria şi Managementul Sistemelor Logistice este 
aceea de a forma ingineri şi manageri cu competenţe deosebite prin pregătire complementară studiilor 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMC_master_anul_I.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMC_master_anul_II.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_MAAA_master_anul_I.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_MAAA_master_anul_II.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html
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de licenţă în specializările absolvite, respectiv prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în 
domeniul logisticii industriale şi comerciale, domeniu deosebit de dinamic în condiţiile economice actuale. 
Obiectivele programului constau în dezvoltarea de competenţe şi abilităţi specifice ingineriei şi 
managementului în general şi ingineriei şi managementului sistemelor logistice în special, prin 
complementaritatea cunoştinţelor din domeniile studiilor de licenţă, respectiv dezvoltarea capacităţii de 
cercetare ştiinţifică bazată pe concepţii moderne, asistată de calculator. 
Competenţe 
- Competente pentru asigurarea disponibilitătii sistemelor logistice interne  
- Competente de evaluare a resurselor în sistemele logistice 
- Competente privind proiectarea si utilizarea optimă a sistemelor logistice 
 
Discipline studiate (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMSL_master_anul_I.pdf  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMSL_master_anul_II.pdf  
 
2.2.2.4. Programul de studii de master: Ingineria și Managementul Competitivității și Calității/Quality 
and Competitiveness Engineering and Management 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de licență, concurs de admitere pe bază de dosar și interviu 
(media de admitere = 50% media examenului de diplomă/licență + 40% nota la interviu + 10% 
coeficientul k (cu valori între 0 si 5 funcție de domeniul de licență absolvit)) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html  

 Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Limba de predare a programului: limba engleză 
Misiunea de bază a programului de master de aprofundare este aceea de a forma ingineri cu competențe 
deosebite în management prin parcurgerea studiilor de master în specializările Inginerie şi Management, 
respectiv prin dezvoltarea capacităților de cercetare științifică în domeniile calității și competitivității, 
domenii deosebit de dinamice în condițiile economice actuale. 
Obiectivele programului de master constau în dezvoltarea unor competenţe şi abilități specifice Ingineriei 
şi Managementului Calității și Competitivității prin completarea cunoştinţelor dobândite în studiile de 
licenţă, dar şi prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică bazate pe concepţii moderne, asistate 
de avansul tehnologic. 
Obiective programului de master IMCC sunt direcţionate spre formarea de specialişti pentru: 
- Structurarea şi dezvoltarea compartimentelor de calitate în companiile românești și internaționale; 
- Implementarea principiilor, metodelor şi mijloacelor moderne de managementul calității și 
competitivității în cadrul mediului de afaceri; 
- Elaborarea de expertize și furnizarea de consultanţă tehnico-economică în probleme legate de ingineria 
şi managementul calității și competitivității. 
Competențele profesionale sunt: 
- Cunoaşterea şi aplicarea corectă şi adecvată a noţiunilor teoretice şi practice iniţiale şi avansate specifice 
domeniului şi specializării. 
- Utilizarea calculului statistic și a instrumentelor specifice calităţii şi competitivităţii în vederea analizei, 
prelucrării şi interpretării informaţiilor din sistemele inginereşti şi manageriale. 
- Rezolvarea de probleme inginereşti şi manageriale specifice calităţii şi competitivităţii într-un mod 
creativ, eficient şi eficace. 
- Elaborarea de analize pentru îmbunătăţirea proiectelor, proceselor, sistemelor inginereşti şi 
manageriale. 
- Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai indicatorilor de competitivitate pentru 
organizaţii. 
Competențele transversale sunt: 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMSL_master_anul_I.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMSL_master_anul_II.pdf
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html
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- Dezvoltarea gândirii analitice, sintetice, comparative şi critice, a capacităţii de adaptare şi comunicare în 
situaţii şi condiţii diverse. 
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă interdisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi colaborare în cadrul echipei, demonstrarea spiritului de iniţiativă, a capacităţilor inovatoare, 
în mediile fizic şi virtual. 
- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea  eficientă, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională, a surselor informaţionale şi de formare, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 
 
Discipline studiate (Planul de învătământ):  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMCC_master_ro_anul_I.pdf  
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMCC_master_en_anul_I.pdf  
http://mpt.upt.ro/pdf/plan_inv/master/2018_2019_TEMPLATE_PI_master_UPT-
ro%20MPT%20IMCC%202019-2020,%202020-2021.xls  
 
B. Domeniul ”Științe Administrative” 
Misiunea domeniului constă în pregatirea de specialiști cu studii superioare în domeniul administraţiei 
publice centrale și locale, dar şi al cercetării științifice de profil. 
Obiectivele domeniului sunt asigurarea unei pregătiri aprofundate în domeniu, în special insistându-se 
asupra însușirii cunoștințelor aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice; 
pregătirea și perfecționarea studenților pentru a deveni funcționari publici de carieră, care să se integreze 
în instituțiile și autoritățile administrației publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii 
superioare în acest domeniu. 
 
2.2.2.5. Programul de studii de master: Managementul organizațiilor publice (cu începere din anul 
universitare 2020-2021) 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de licență, concurs de admitere pe bază de dosar și interviu 
(media de admitere = 50% media examenului de diplomă/licență + 40% nota la interviu + 10% 
coeficientul k (cu valori între 0 si 5 funcție de domeniul de licență absolvit)) 
- Informații admitere: http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html  

 Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

 Forma de învăţământ: cu frecvență 

 Limba de predare a programului: limba română 
Misiunea programului este de a forma absolvenți ce dețin competențe deosebite în managementul 
organizațiilor publice prin parcurgerea studiilor de master în domeniul Științe Administrative, respectiv 
prin dezvoltarea capacităților de cercetare științifică în domeniile relevante acestei specializări, ca 
fundament al viitoarei activități într-o funcție publică sau în cadrul organizațiilor prestatoare de servicii 
publice 
Obiectivul programului de studii supus acreditării este asigurarea unei pregătiri aprofundate în domeniu, 
insistându-se asupra însușirii cunoștințelor noi, moderne și interdisciplinare, de actualitate aferente 
operării profesioniștilor în organizații publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii 
superioare în acest domeniu. 
Competențe profesionale: 
- Cunoașterea şi aplicarea corectă și adecvată a noțiunilor teoretice și practice inițiale şi 
avansate specifice domeniului şi specializării. 
- Creșterea competențelor de analiză şi sintetiză a procesele şi fenomenele social-economice prin 
elaborarea şi implementarea strategiilor manageriale. 
- Rezolvarea problemelor manageriale specifice în mod creativ, eficient şi eficace, cu respectarea 
legislației și într-o manieră etică relativă la toți stakeholderii implicați. 

http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMCC_master_ro_anul_I.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/master/pi/mpt/2019_2020_MPT_IMCC_master_en_anul_I.pdf
http://mpt.upt.ro/pdf/plan_inv/master/2018_2019_TEMPLATE_PI_master_UPT-ro%20MPT%20IMCC%202019-2020,%202020-2021.xls
http://mpt.upt.ro/pdf/plan_inv/master/2018_2019_TEMPLATE_PI_master_UPT-ro%20MPT%20IMCC%202019-2020,%202020-2021.xls
http://mpt.upt.ro/admitere/admitere-master.html
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- Analiza critică şi constructivă pentru îmbunătățirea proiectelor, proceselor, sistemelor organizațiilor 
publice. 
- Determinarea și evaluarea factorilor critici de succes ai performațelor organizațiilor publice. 
Competențe transversale: 
- Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie şi de independență 
Profesională. 
- Asumarea de roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții. 
- Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități 
profesionale. 
 
Discipline studiate (Planul de învățământ):  
 
 
2.2.3. La nivel de studii doctorale: 
A. în domeniul ”Inginerie și Management” 
Misiunea acestui program de studii doctorale este de a instrui specialiști de nivel înalt în Inginerie și 
Management. Plecând de la situația concretă din diferite domenii de activitate, după studierea literaturii 
de specialitate și a propriei experiențe doctorale, doctoranzii vor încerca să dezvolte soluții inovatoare și 
noi instrumente pentru rezolvarea problemelor identificate. Soluțiile pot fi verificate în organizații sau 
bazate pe modelarea matematică.  
Domeniul de expertiză al conducătorilor de doctorat se bazează pe următoarele domenii: managementul 
strategic, managementul resurselor umane. management de proiect, marketing, logistică, managementul 
întreprinderilor mici și mijlocii, managementul investițiilor, calitatea, sustenabilitate și altele.  
Conducători de doctorat în domeniu:  
Prof.dr.ing. Anca DRĂGHICI  
Prof.dr.ing. Constantin DUMITRESCU 
Prof.ing.dr. ec. Marian Liviu MOCAN  
Prof.dr.ing. Monica Sepronia PETREA IZVERCIAN 
Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN 
Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂȘILĂ 
Prof.dr.ing. George CĂRUȚAȘU (Universitatea "Româno-Americană" București)   
 
Informaţii generale 

 Cerinţe: diplomă de master (sau doar licență - pentru absolvenții studiilor universitare de 
lungă durată, conform legii nr. 84/1995), concurs de admitere pe bază de dosar și colocviu de 
admitere 
- Informații admitere: http://upt.ro/Informatii_admitere-2020---doctorat_970_ro.html   

 Durată: 3 ani;  

 Forma de învăţământ: cu frecvență sau cu frecvență redusă 
 
 
2.4. Fișele disciplinelor pentru programele de studii gestionate de facultate 
 
2.4.1. La nivel de Licență: 
A. Domeniul ”Inginerie și Management” 

2.4.1.1. Inginerie Economică Industrială 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEI.pdf  
2.4.1.2. Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEEEE.pdf  
2.4.1.3. Inginerie și Management în Construcții  
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEC.pdf  
2.4.1.4. Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale 

http://upt.ro/Informatii_admitere-2020---doctorat_970_ro.html
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEI.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEEEE.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEC.pdf
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http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEICM.pdf  
B. în domeniul ”Științe Administrative” 

2.4.1.5. Administrație Publică 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_AP.pdf  

 
2.4.2. La nivel de master: 
A. în domeniul ”Inginerie și Management” 

2.2.2.1. Ingineria și Managementul Competitivității 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_IMC.pdf  
2.2.2.2. Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_MAAA.pdf  
2.2.2.3. Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice 
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_IMSL.pdf  
2.2.2.4. Ingineria și Managementul Competitivității și Calității/Quality and Competitiveness 

Engineering and Management (în limba engleză) 
 

B. în domeniul ”Științe Administrative” 
2.2.2.5. Managementul organizațiilor publice 

 

2.5. Planurile de învățământ ale programelor de studii gestionate de facultate 

Facultatea de Management în Producție și Transporturi gestionează: 

- Programe de Licență 

http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2019-2020_1321_ro.html  

- Programe de Masterat 

http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-universitare-de-masterat-2019-2020_1325_ro.html  

- Studii universitare de doctorat: Domeniul de doctorat Inginerie și Mangement 

http://www.upt.ro/Informatii_studii-universitare-de-doctorat_266_ro.html  

 

http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_IEICM.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fisa_AP.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_IMC.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_MAAA.pdf
http://www.mpt.upt.ro/pdf/fise_discipline/Fise_discipline_IMSL.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2019-2020_1321_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_studii-universitare-de-doctorat_266_ro.html

