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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIEI 
BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

  Conferința Națională a Asociației 
Bibliotecarilor din România a 
avut loc la Timișoara, în perioada 
7-9 septembrie 2016.  Ediția a 27-a se 
numește „Biblioteca fără bariere”  și are 300 
de participanți din țară și din străinătate.
      Lucrările s-au desfășurat în plen și pe 
12 secțiuni, 8 dintre acestea  fiind 
găzduite de  Biblioteca Centrală a 
Universității Politehnica Timișoara.
          
 Click aici pentru mai mult detalii

ZIUA INGINERULUI 2016 
OMAGIU INGINERULUI STAN VIDRIGHIN
Miercuri, 14 septembrie 2016

                      Contribuțiile acestei personalităţi marcante pentru Timișoara interbelică au 
fost grupate pe trei direcții esențiale și prezentați după cum urmează:
  1.  Stan Vidrighin – primar al Timișoarei în perioada 1919-1922, Cătălin IAPĂ, consilier 
personal al primarului Nicolae ROBU;
  2.  Stan Vidrighin în Școala Politecnică, prof.dr.ing. Marius OTEȘTEANU, prorector
Universitatea Politehnica Timișoara;
  3. Stan Vidrighin  – reper național pentru sectorul apă, Cristina BORCA, Aquatim SA 
          Stan Vidrighin s-a născut în anul 1876 la Răşinari, a fost inginer, primar 
al Timişoarei între 1 septembrie 1919 – 30 aprilie 1921 respectiv 3 ianuarie 
1922 – 31 august 1922.  A mai fost senator, director general la Poşta Română, 
CFR, fabrica de vagoane „Astra”, fiind o personalitate reprezentativă a României.
     Click aici pentru mai multe detalii

     Cu ocazia Zilei Inginerului – 2016, Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România, Sucursala Timiş, împreună cu Universitatea 
Politehnica Timișoara și Aquatim l-au omagiat pe inginerul Stan 
Vidrighin. Manifestarea, organizată în data de 14 septembrie 2016,  
a dorit  să evidențieze rolul complex pe care l-a avut inginerul Stan 
Vidrighin în dezvoltarea și modernizarea Municipiului Timișoara.

PROKATIM SPRIJINĂ DEZVOLTAREA 
INDUSTRIEI 4.0
Luni, 26 septembrie 2016

        Proiectul ProKaTim – Digital Signal Processing Karlsruhe – Timişoara 
aniversează 5 ani și trece într-o altă etapă. Cu sprijinul Baden-Württemberg 
Stiftung, din 2012 până în prezent, peste 250 de studenți de la Facultățile de 
Electronică și Telecomunicații (Universitatea Politehnica Timișoara), respectiv 
Elektrotechnik und Informationstechnik (Universitatea de Științe Aplicate din 
Karlsruhe), au putut să-și aprofundeze cunoștințele de programare a procesoarelor 
de semnal, să beneficieze de schimburi de experiență și să se îmbogățească cultural.
 ProKaTim își propune să contribuie la progresul științei prin formarea de 
specialiști în programarea microprocesoarelor specializate în prelucrarea 

LA POLITEHNICA TIMIȘOARA NOUL AN 
UNIVERSITAR ÎNCEPE LUNI 26 
SEPTEMBRIE 2016

  Anul universitar, pentru studenții 
politehniști timișoreni, a început în 26 
septembrie.  Tinerii au fost prezenți în număr 
mare în amfiteatrele universității și au 
urmărit cu interes prezentarea programelor 
de studii, a dotărilor universității și a 
oportunităților de practică și voluntariat. Cu 
această ocazie, noii studenți au făcut cunoștință 
cu decanii de an, tutorii și cadrele didactice care 
le vor îndruma pașii în următorii ani.
    La festivitățile de deschidere au participat 
reprezentanți ai mai multor companii timișorene 
care i-au premiat pe studenții care au obținut 
rezultate foarte bune pe parcursul anului 
universitar precedent. Este vorba de firme cu care 
UPT colaborează de mulți ani, atât pentru stagii 
de practică pentru tineri, cât și pentru 
organizarea de manifestări științifice.
 Click aici pentru mai multe detalii
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SEMICENTENARUL PRIMEI ȘCOLI DE 
CALCULATOARE DIN ROMÂNIA LA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
Vineri, 21 octombrie 2016
         

  
de Electromecanică, a Facultăţii de Electrotehnică. 
- în anul 1966 Ministerul Învaţamântului aprobă înfiinţarea la Politehnica din 
Timişoara a primei secţii de calculatoare electronice din România, pentru care în 
acelaşi an se organizează concursul de admitere pentru o cifră de şcolarizare de 
20 de studenţi, cifră care în anul următor este suplimentată la 50 de studenţi.
      Festivitatea de celebrare a 50 de ani de la fondarea primei 
şcoli de calculatoare din România la Politehnica din Timişoara a avut 
loc vineri 21 octombrie 2016 în Amfiteatrul „Alexandru Rogojan” al 
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.
     Click aici pentru mai multe detalii

UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
TIMIȘOARA ÎNTĂREȘTE PARTENERIATELE 
CU UNIVERSITĂȚI DIN GERMANIA ȘI GYOR

 În intervalul 5-7 octombrie 2016, 
Universitatea Politehnica Timișoara a primit vizita 
conducerii Universității de Științe Aplicate din 
Gelsenkirchen.       
 Întâlnirea a fost ocazionată de 
aniversarea a 20 de ani de colaborare și a avut 
ca obiective familiarizarea oaspeților germani cu 
resursele de care dispune Politehnica timișoreană, 
evaluarea posibilităților de a dezvolta în 
continuare cooperarea științifică și didactică, 
precum și identificarea unor posibilități de 
realizare a unor noi proiecte comune.
 În același context al internaționalizării, 
în zilele de 10-11 octombrie, conducerea 
Universității Szechenyi Istvan din Gyor a vizitat 
UPT pentru a discuta în detaliu condițiile în care 
Politehnica timișoreană poate sprijini dezvoltarea 
școlii doctorale a Universitații din Gyor, prin 
doctorate în cotutelă, respectiv schimb de cadre 
didactice și specialiști care doresc să urmeze 
programul doctoral.      
   Click aici pentru mai multe detalii

                   În urmă cu 50 de ani, în anul 1966 la 
Institutul Politehnic din Timişoara, au avut 
loc două evenimente remarcabile care au 
condus la înfiinţarea Şcolii de Calculatoare 
de la Timişoara:
- în anul 1966 îşi finalizează studiile 
prima generaţie de ingineri specializaţi în 
calculatoare din România în cadrul secției

semnalelor, care sunt prezente în majoritatea produselor electronice precum, 
telefoane mobile, tablete, televizoare, sisteme audio-video, în autoturisme, 
roboți, în automatizarea proceselor de fabricație în conceptul „Industrie 4.0” etc.
               „Prima fază a proiectului ProKaTim se încheie cu vizita studenților germani la 
Politehnica Timișoara, în perioada 26 septembrie – 3 octombrie 2016, și cu publicarea
unui volum de lucrări științifice ale studenților: „Proceedings of ProKaTim – Signal 
Processing Applications” la Editura Politehnica.”, a declarat profesorul coordonator prof. 
dr. ing. Franz Quint.
                Proiectul va continua într-o a doua fază pentru următorii doi ani, finanțarea 
fiind garantată prin câștigarea premiului în valoare de 50.000 Euro la concursul 
MINTernational (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
International  - matematică, informatică, științe ale naturii și tehnică internatională) 
organizat de Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (Federația Fundațiilor 
pentru Știinte din Germania). 

PARTENERIAT PENTRU PROMOVAREA 
ENERGIEI VERZI ÎN ZONA 
TRANSFRONTALIERĂ RURALĂ 
ROMÂNIA-SERBIA
      După aproape un an de la deschiderea în luna 
octombrie 2015 a proiectului „Partnership for 
Promoting Green Energy in the Rural Area of 
the Romanian-Serbian Cross-border Region”- 
acronim  GEROS, cod MIS ETC 1414, Universitatea 
Politehnica Timișoara, în calitate de partener 
leader, anunță cu satisfacție îndeplinirea tuturor 
obiectivelor propuse  prin proiect pentru 
promovarea energiei verzi în zona transfrontalieră 
rurală România-Serbia.
       Seminarul de încheiere a proiectului, a 
avut loc joi, 29 septembrie 2016, în sala 203 a 
Facultății de Mecanică a Universității 
Politehnica Timișoara și a fost  unul 
dintre cele mai importante evenimente.
    Click aici pentru mai multe detalii
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http://cs.upt.ro/50ani/index.html
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CURS DE FORMARE MULTI-SENSOR 
SYNERGY

      În 25 și 26 octombrie, la etajul 4 al 
Bibliotecii UPT, proiectul Ocean Virtual 
Laboratory a organizat cel de-al doilea curs  de 
formare Multi-Sensor Synergy. Cursul 
introduce metode noi și eficiente de 
prelucrare și exploatare a datelor satelitare.
         Participanții  au fost instruiți în domeniul 
remote sensing și au aflat cum 
să obțină și să lucreze cu date din 
misiunile spațiale operaționale actuale.
           Cursul de formare a fost co-sponsorizat de 
către Agenția Spațială Europeană (ESA).

 Click aici pentru  mai multe  detalii

POVEȘTILE FABRICILOR SUNT SPUSE LA 
BIBLIOTECA UPT

     Institutul Francez din Timişoara a 
invitat-o în această primăvară la Timişoara pe 
artista fotograf Floriane Spinetta în rezidenţă.  
Cu această ocazie am organizat un workshop 
în cadrul căruia artista a lucrat cu studenţi 
de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 
şi Facultatea de Artă şi Design din Timişoara, 
vizitând şi fotografiind fabricile Pasmatex, 
Elba, Halele Timco şi Turnul de apă din Iosefin.
           Expoziţia poate fi vizitată la Biblioteca 
Universităţii Politehnica graţie parteneriatului 
dintre Institutul Francez din Timişoara şi 
Universitatea Politehnica din Timişoara 
şi datorită implicării active a 
arhitectului Mihai Donici şi a 
studenţilor dumnealui.                  

UN LAUREAT NOBEL, LA UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
 26-27 octombrie 2016

        

  

aparat de zbor), precum și prin realizările impresionante din biologie (prima clonare 
reușită a unui mamifer dintr-o celulă somatică adultă), secolul trecut a reprezentat una 
dintre cele mai prospere perioade ale revelațiilor științifice. Dacă te-ai putea întâlni cu 
cercetătorii din spatele acestor invenții,ce i-ai întreba?
           Pe 26 și 27 octombrie, Honeywell și UPT a invitat  studenții, masteranzii  și 
absolvenților să îl întâlnească pe astronomul american dr. Robert W. 
Wilson, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1978 pentru descoperirea radiației 
cosmice de fond (o rămășiță tăcută, dar persistentă a Big Bang-ului), în cadrul 
programului Honeywell Initiative for Science and Engineering.
      Pe parcursul celor două zile, studenții și cadrele universitare au 
avut ocazia să participe la mai multe activități pe teme științifice 
alături de dr. Wilson, primul laureat al Premiului Nobel care a vizitat UPT.
                  Povestea astronomului Robert W. Wilson începe încă din anii de liceu, când 
obișnuia să câștige bani de cheltuială din repararea aparatelor radio și a televizoarelor. 
Pe parcurs, și-a construit propriul sistem hi-fi (en. „high-fidelity”) și a început să ajute 
operatorii amatori de radio să își optimizeze echipamentul tehnic. După finalizarea 
studiilor la CalTech, a lucrat la Observatorul Radio Owens Valley și a fost angajat în 1963 
la Laboratoarele Telefonice Bell din Holmdel, New Jersey, unde a început să lucreze 
alături de renumitul fizician american, radio astronom, Arno Penzias. În timp ce lucrau la 
un nou tip de antenă, la Bell Labs, cei doi au identificat o sursă de zgomot în atmosferă 
pentru care nu au putut găsi o explicație. După îndepărtarea tuturor surselor de zgomot 
posibile,  zgomotul a fost identificat în final ca fiind radiația cosmică de fond, element 
ce s-a dovedit a avea legătură cu teoria Big Bang.
    
     Click aici pentru mai multe detalii

         Secolul XX a marcat istoria lumii 
moderne prin descoperiri științifice 
care au revoluționat modul în care 
înțelegem lumea și felul în care 
trăim. Prin adevărate revoluții 
în domeniul chimiei (de ex., 
descoperirea penicilinei) sau 
al fizicii  (inventarea primului
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ZILELE CARIEREI - EDIȚIA A IX-A 
 26-27 octombrie 2016
       

Universitar Politehnica bucurându-se de un real succes. 
        Peste 5000 de participanți au trecut pragul târgului de carieră, fiind 
interesați de una dintre cele 2500 de oferte puse la dispoziția lor. Ca la 
fiecare ediție, peste 50 de companii, cu diverse domenii de activitate, au 
venit să recruteze specialiști, cu mai multă sau mai puțină experiență. 
                       Următoarea ediție va avea loc în 29 și 30 martie 2017, fiind una aniversară. 
     Clic aici pentru mai multe detalii

  În perioada 26-27 octombrie 2016, 
a avut loc cea de-a IX-a ediție a 
evenimentului Zilele Carierei. Evenimentul, 
destinat studenților și absolvenților în 
căutare de ofertă de practică și oferte de 
carieră, s-a desfășurat la Restaurant 

REUNIUNE DE LUCRU A MEMBRILOR ALIANȚEI 
ROMÂNE A UNIVERSITĂȚILOR TEHNICE (ARUT)
Vineri, 28 octombrie 2016

superior tehnic în contextul „Strategiei Naţionale pentru Învățământul Terţiar 
Românesc 2015 – 2020“, precum şi probleme actuale cu care se confruntă  universităţile 
româneşti.
                S-au desprins următoarele concluzii:
 1. Având în vedere că majoritatea sectoarelor performante din economia 
românească sunt asociate științelor inginerești şi a faptului că România are în 
prezent cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio-economice din 
Uniunea Europeană,  ARUT consideră necesară adoptarea unor măsuri de 
promovare şi stimulare a participării tinerilor în învăţământul tehnic 
superior (prin acordarea de sprijin, tuturor „actorilor” implicaţi, prin redimensionarea 
modului de distribuire a locurilor bugetate pentru cele trei cicluri de studii, 
pentru limitarea locurilor cu taxă la domenii în care piaţa muncii  este saturată etc).
  2. ARUT susține propunerea CNR de creștere bugetară anuală succesivă de 13% 

        Membrii Alianței Române a Universităților 
Tehnice (ARUT), reprezentată prin rectorii şi 
prorectorii de resort, s-au întâlnit în 28 octombrie, 
în reuniune de lucru, la Universitatea Politehnica 
Timișoara. Au fost analizate aspecte strategice 
privind starea şi perspectivele învățământului 

LEGENDELE TIMIȘOAREI 

        Fundația Politehnica a avut plăcerea de a 
organiza un eveniment cultural deosebit, 
prilejuit de lansarea cărții „Legendele 
Timișoarei”, autor Ioan Hațegan.
      Manifestarea a avut loc, joi, 27.10.2016, 
cu începere de la orele 13.00, în Sala Mare a
Senatului Universității Politehnica Timișoara.
         Evenimentul a fost deschis publicului larg.    
    
   Click aici pentru mai multe detalii

INTERNATIONAL   SYMPOSIUM   ON 
ELECTRONICS AND 
TELECOMMUNICATIONS

         Pe 27 și 28 octombrie, la ora 9:00, în 
Amfiteatrul K1 al Bibliotecii UPT, a avut loc 
cea de-a XII ediție a „nternational Symposium 
on Electronics and Telecommunications”. 
Evenimentul este organizat de Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, în colaborare cu 
Asociația Inginerilor Electroniști din Timișoara 
și Academia Româna de Științe Tehnice, 
și se desfășoară sub egida IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers).
             ISETC 2016 a reunit membri ai mediului 
academic și industrial pentru a prezenta ultimele 
realizări în electronică și telecomunicații.
     
 Click aici pentru  mai multe detalii
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http://zilelecarierei.upt.ro
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pentru educaţie şi de 35% alocată cercetării, până în anul 2020 astfel  încât să se
atingă în anul 2020 pragul de 6% pentru educaţie şi 1% pentru cercetare din PIB.
      3. După mai bine de 10 ani de la implementarea „procesului Bologna” membrii ARUT 
consideră că sunt necesare adoptarea unor măsuri substanţiale pentru acomodarea 
sistemului de învăţământ tehnic superior la exigențelor angajatorilor de azi şi de 
„mâine”. Lipsa unor diferenţe semnificative între absolvenții de licenţă, master şi chiar 
doctorat pe piaţa forţei de muncă și numărul ridicat de specializării din cadrul unor 
domenii de studii sunt doar câteva dintre problemele care se răsfrâng și asupra 
calităţii procesului educaţional. ARUT va finaliza în perioada următoare 
un set de propuneri de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ 
superior tehnic pe care îl va înainta  forurilor în drept, pentru adoptare.
    4. ARUT consideră ca o condiţie absolut necesară pentru asigurarea transparenţei şi 
obiectivităţii, participarea experţilor internaţionali la procesul de evaluare al școlilor 
doctorale din România.
  5.ARUT susţine clasificarea instituțiilor de învățământ superior și ierarhizarea 
programelor de studii, precum şi finaţarea în funcţie de aceste clasificări și 
ierarhizări, pe baza unei metodologii obiective, transparente, la a cărei elaborare să fie 
implicaţi şi reprezentanţii tuturor asociațiilor universitare. Astfel, ținând cont de 
importanța învățământului tehnic superior și de impactul pe care îl are în 
dezvoltarea socio-economică a țării, membrii ARUT solicită ca experți din 
partea Alianței să facă parte din comisia de lucru responsabilă cu elaborarea 
Metodologiei privind clasificarea universităților, într-o proporție care să 
asigure o reprezentativitate corectă a învățământului tehnic superior.
   6. Conducerile universităţilor membre ale ARUT și-au exprimat disponibilitatea de 
participare la procesul de revizuire a „Standardelor specifice pentru evaluarea externă 
a calităţii academice la programele de studii universitare de licenţă şi master” 
ARACIS -2016, precum şi a „Standardelor minimale CNATDCU pentru conferirea titlurilor 
didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare“.
În acest sens se vor constitui la nivelul alianţei, comisii de lucru care vor prezenta un 
punct de vedere comun ARUT.
    7. ARUT constată că OUG 32/2016, respectiv Ordinul 4947/2016 menite să acorde 
facilităţi fiscale pentru activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau 
dezvoltare tehnologică, în forma actuală, fac practic imposibilă 
aplicarea lor în universităţi şi solicită clarificarea modului de aplicare al acestora.
   8. Ca urmare a OUG 20/2016 privind majorările salariale, a adoptării legii 85/2016, 
precum și a deciziilor instanțelor judecătorești de acordare retroactivă a unor drepturi 
salariale, universităţile se confruntă cu dificultăţi financiare fiind obligate să plătească 
din venituri proprii diferenţele salariale neacoperite în integralitate prin alocaţia 
bugetară. ARUT solicită factorilor responsabili  acordarea în regim de urgenţă a 
acestor sume. 5

UPT ARE UN NOU ACADEMICIAN

      În 4 noiembrie 2016, membrii Academiei 
Române s-au reunit în Adunare generală 
pentru titularizarea unor membri corespondenți, 
alegerea de noi membri corespondenți, membri 
de onoare din țară și membri de onoare din 
străinătate. 
   Prin vot secret au fost titularizați 7 
membri corespondenți și aleși 14 noi 
membri, după cum urmează: 5 membri 
corespondenți, 2 membri de onoare din 
țară, 7 membri de onoare din străinătate.
       Cu această ocazie, domnul prof. dr. ing. 
Ion-Gheorghe BOLDEA a devenit membru 
titular al Academiei Române, în 
cadrul Secției de Științe Tehnice. 
          Îl felicităm pentru deosebita performanță 
și pentru prestigioasa activitate, care i-au adus 
apreciere și recunoaștere la cel mai înalt nivel.

WORKSHOP DIGITAL SKILLS AND 
COMPETENCES IN CULTURE

     Centrul de e-Learning – CEL și Centrul 
Multimedia a organizat în 9 noiembrie 2016, 
între orele 15:00 – 18:30, workshopul cu tema 
Competențe și abilități digitale în Cultură. 
      Cei 8 speakeri de nivel internațional din 
SUA, Europa – Marea Britanie și România au 
răspuns la întrebări precum: „Ce reprezintă  
competențele digitale și ce sunt abilitățile 
digitale? Cum se aplică acestea in domeniul 
cultural? Cum se pot accesa, utiliza și 
integra diverse unelte și aplicații online, mobile?”
          Participanții au aflat lucruri interesante 
despre Internet, WorldWideWeb, mobil, realitate 
augmentată, realitate virtuală etc.

     Click aici pentru mai multe detalii 
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AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIENE ÎN 
ROMÂNIA ÎN VIZITĂ LA UPT
MIERCURI, 9 NOIEMBRIE 2016

              

UPT, în Sala de Consiliu. La discuții au mai participat prof.univ.dr.ing Daniel Dan, 
prorector UPT, prof.univ.dr.ing. Lia Dolga, Director Departament Relații Internaționale,
prof.univ.dr.ing. Raul Zaharia, Decan Facultatea de Construcții și conf.univ.dr.ing. 
Constantin Florescu, Director Departament Hidrotehnică.
 Doamna Ambasador Labidi s-a arătat interesată de potențialul de 
cooperare al Universității Politehnica Timișoara și de posibile căi de colaborare cu 
mediul economic, prin intermediul UPT. Totodată, membrii delegației au subliniat 
faptul că Tunisia este interesată să trimită studenți la studii complete, în condiții 
avantajoase, mai ales la programe de studii universitare de master predate în limbi străine.
 Domnul Rector a prezentat disponibilitatea universității noastre de a identifica 
moduri de cooperare, cu atât mai mult cu cât în momentul de față nu există acorduri 
încheiate cu Republica Tunisiană. Doamna prof.univ.dr.ing. Lia Dolga a prezentat 
oportunitatea semnării de acorduri Erasmus pentru mobilități, dar a accentuat și 
interesul nostru față de programul Erasmus Mundus și alte parteneriate educaționale.
 O altă oportunitate identificată a fost cooperarea prin intermediul Agenţiei 
Universitare a Francofoniei (AUF), în acest sens existând și sprijinul declarat al domnului 
Mohamed Ketata, directorul Biroul regional pentru Europa Centrală şi de Răsărit (BECO) 
al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

         Ambasadorul Republicii Tunisiene în 
România a vizitat miercuri, 9 noiembrie 2016,
Universitatea Politehnica Timișoara. Doamna 
Ambasador Boutheina Labidi și reprezentanții 
Consulatului Tunisiei au fost primiți de domnul 
prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, rectorul 

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ COMUNĂ A SENATULUI UPT - 
IMPLICAREA UPT ÎN PROGRAMUL TIMIȘOARA 
CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII ÎN 2021
JOI, 10 NOIEMBRIE 2016
         
 Şedința festivă comună a Senatului Universităţii Politehnica Timişoara și a 
Consiliului de Administrație al UPT a avut loc joi, 10 noiembrie 2016, ora 14:00, în Sala 
Mare a Senatului UPT (Piața Victoriei nr. 2).

CARAVANA RENAULT

    În 09.11.2016, în intervalul orar 
10-13, la Facultatea de Mecanică, 
amfiteatrul 150, a avut loc o prezentare a 
Renault Technologie Roumanie.          
   Acțiunea a fost adresată atât 
studenților cât și cadrelor didactice de la toate 
facultățile/specializările din cadrul UPT, fiind 
o oportunitate de a cunoaște perspectivele 
dezvoltării acestei companii, de a adresa în 
mod direct întrebări și de a purta discuții cu 
reprezentanții acesteia. De asemenea, au fost 
expuse și prezentate 4 dintre modelele Renault/
Dacia, în cadrul unei mini expoziții  în curtea 
Facultății de Mecanică.

ZILELE FILMULUI BRAZILIAN

            În perioada 9-11 noiembrie, la Biblioteca
UPT au avut loc Zilele Filmului Brazilian, 
eveniment organizat în parteneriat cu 
Ambasada Braziliei în România.
    Filmul de deschidere (Villa-Lobos : O 
Viață Pasionantă/ Villa-Lobos, Uma Vida de 
Paiaxão) a fost prezentat de consilier José Soares, 
Șeful Sectorului Cultural din cadrul ambasadei.
    Filmele au fost proiectate începând cu 
ora 18, în Sala Polivalentă a BUPT și au avut 
subtitrate în limba engleză. 
       Pentru a se putea bucura de filme toată lumea, 
intrarea a fost liberă.

     Click aici pentru mai multe detalii
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SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU STUDENȚI
Luni, 14 Noiembrie 2016
 

centre universitare din orașe precum: Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Alba-Iulia,Oradea, urmând 
ca în locul acestora, să vină studenți din centrele partenere.
 Studenții veniți la facultatea timişoreană au avut obligația să participe la 
cursurile, seminariile și laboratoarele aferente anilor în care sunt înmatriculați. Astfel, 
aceștia vau fost capabili să intre în cadrul oferit de facultate, să compare modurile de 
predare, materiile și dotările. Totodată aceștia au avut șansa de a experimenta o materie 
nouă care să le trezească interesul și pe care să dorească să o aprofundeze în viitor.
 Scopul proiectului „Exchange” este de a oferi sudenților din Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații oportunitatea de a experimenta mediul academic și 
viața socială, dar și culturală din alte centre de profil din țară. Prin intermediul acestui 
proiect, studenții  au șansa de a testa și a compara modul de învățământ din alte centre
universitare. Mai mult, se dorește ca studenții să experimenteze alte metode de 
abordare a materiilor studiate în facultate, sau a unor materii ce nu sunt 
incluse în curicula universitară a facultății. 
     Click aici pentru mai multe detalii

              Ședinţa a fost ocazionată de sărbătorirea a 
96 ani de la înființarea UPT și a avut drept temă: 
“Implicarea UPT în  programul Timișoara Capitală 
Europeană a Culturii în 2021”.
 Invitați au fost Simona Neumann, director 
executiv al Asociației Timișoara Capitală  culturală în 
2021 și prof. dr. ing. Nicolae Robu, primarul 
Municipiului Timișoara.

 Liga Studenților din Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații (LSFETc) a organizat un proiect, destinat 
studenţilor din anii de licenţă, care le oferă acestora 
oportunitatea de a experimenta mediul academic și viaţa 
socială, dar și culturală din alte centre de profil din țară. 
Proiectului s-a desfășurat în perioada 14 – 20 noiembrie, 
timp în care studenţii timișeni au putut studia în alte centre 

SEZONUL BALURILOR CONTINUĂ LA UPT

 Liga Studenților din Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, Liga Studenților 
din Facultatea de Automatică și Calculatoare și 
Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică
și Electroenegertică au organizat în Balul Electro 
Stars. 
 Acesta este destinat studenților din anul 
I de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, 
Facultatea de Electronică și Telecomunicații și 
Facultatea de Electrotehnică și Electroenegertică, 
din cadrul Universității Politehnica Timișoara.
 Evenimentul a avut loc în 24 
noiembrie, la ora 20:00, în club Heaven 
Timișoara.
 OSTL și FSC au organizat în data de 16 
noiembrie 2016, la ora 21:00, în club No Name, 
balul bobocilor cu tema „Folclor”.
 O seară de neuitat a fost pusă în șcenă și 
de către Liga Studenților Chimiști din Timișoara, 
în data de 9 noiembrie 2016, începând cu ora 
21:00, în club No Name.

CONCURS STUDENȚESC „ContiTEST” 
EDIȚIA A III- A

       Departamentul Ingineria Materialelor şi 
Fabricaţiei din cadrul Facultății de Mecanică 
împreună cu compania Continental Automotive 
Romania au organizat, marți, 15.11.2016,  
concursul studenţesc „ContiTEST”, ediţia a III-a.
            Concursul s-a desfăşurat la Facultatea 
de Mecanică, în  corpul de clădire SPM, Et. 1, 
sala 105, ora 18:00 şi s-a adresat studenţilor şi 
masteranzilor din Facultatea de Mecanică.

      Click aici pentru mai multe detalii
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ANIVERSAREA A 96 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
POLITEHNICII ȘI A 75 DE ANI DE EXISTENȚĂ A 
FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII
Vineri, 11 noiembrie 2016

o dată rolul cheie pe care îl are universitatea ca furnizor de servicii educaționale și vector 
al dezvoltării socio-economice regionale.
       La ceas aniversar s-a aflat și Facultatea de Construcții, care a 
aniversat în 11 noiembrie 2016, 75 de ani de existență. Facultatea  a fost înființată la 
21 de ani  de la fondarea Școlii Politehnice, fiind a treia facultate din cadrul acesteia.                
       Festivitatea omagială a avut loc vineri, 11 noiembrie 2016, în 
Amfiteatrul „Nicolae Maior” al Facultății de Construcții, începând cu ora 10:00.
       În cei 75 de ani, facultatea a primit recunoaștere național și 
internațional, prin reputația personalului său precum și prin fiabilitatea 
profesională a celor peste 18000 absolvenți, și-a construit tradiția în prima 
linie a dezvoltării academice, științifice și profesionale în domeniu. Facultatea se 
bucură de o imagine foarte bună la nivel național și internațional, fiind 
recunoscută ca un vector de dezvoltare în domeniu, un reper de profesionalism 
și exigență.
      De-a lungul timpului oferta educațională a fost adaptată atât 
standardelor naționale cât și celor internaționale pentru domeniile de studiu oferite.
        A dezvoltat un program de Master Erasmus Mundus în parteneriat cu cinci universități 
europene de nivel superior și un acord de dublă diplomă cu una dintre cele mai 
prestigioase universități din Germania.
           Temele de cercetare sunt adaptate la tendințele actuale din domeniu, 
lucru demonstrat de numărul important de proiecte naționale și 
internaționale de cercetare în care este implicată facultatea, împreună cu 
parteneri din universități importante, centre de cercetare sau companii industriale.

            În anul 2016, Universitatea 
Politehnica Timișoara aniversează
96 de ani de la înființare. Zilele 
Politehnicii, desfășurate în 
intervalul 20 octombrie – 20 
noiembrie, au cuprins o suită de 
evenimente care au subliniat încă 

UNIVERSITATEA   POLITEHNICA 
CAUTĂ SOLUȚII PENTRU SPORIREA 
ACCESULUI TINERILOR DIN MEDII 
DEZAVANTAJATE SOCIAL LA 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
 
 În perioada 15 iulie – 25 noiembrie
2016, cadre didactice ale Universității 
Politehnica Timișoara, împreună cu 
reprezentanți ai sudenților, au 
interacționat cu sute de elevi din 6 județe ale 
țării: Arad, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, 
Mehedinți și Timiș. Scopul întâlnirilor a constat 
în informarea elevilor din clasele a XI-a și a XII-a 
asupra ofertei educaționale existente, precum 
și a facilităților și oportunităților de care pot 
beneficia ca și viitori studenți. 
 În principal, au fost vizați elevii din 
zonele defavorizate, acestora prezentându-li-se  
în detaliu fiecare dintre cele 10 facultăți UPT, 
cu accent pe beneficiile oferite de universitatea 
noastră, dar și pe aspectele de care ar trebui să
țină cont atunci când fac o alegere pentru 
viitorul lor. De asemenea, prin intermediul 
materialelor oferite, elevii au posbilitatea să 
analizeze îndeaproape opțiunile pe care le au.
 Deplasările în cele 6 județe au 
fost făcute în cadrul proiectului ,,Servicii de 
consiliere şi orientare în carieră a elevilor și 
studenţilor – în vederea accesului la 
învăţământul superior tehnic a mediilor 
dezavantajate social şi prevenirea abandonului 
universitar”, implementat, în perioada 15 iulie – 
15 decembrie 2016, de Universitatea Politehnica 
Timișoara, cu sprijinul  Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice. Obiectivul 
principal al proiectului este creșterea echității 
sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea 
accesului la învățământul superior.
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POLITEHNICA A CÂȘTIGAT O MEDALIE DE AUR 
LA BRUXELLES
Joi, 17 noiembrie 2016

 În perioada 17-19 noiembrie 2016 Universitatea Politehnica Timișoara a 
participat la cea de-a 65-a ediție a târgului internațional dedicat inovării și creativității 
International Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, 
Bruxelles – INNOVA 2016 .
 Universitatea noastră a  obținut o MEDALIE DE AUR și o DIPLOMĂ DE MERIT 
din partea Fundației HALLER – ProInventio /Polonia pentru invenția “Instalație  electrică  
pentru  dezinfectarea  aerului  din  unitățile  medicale  dentare”, autori: Pavel Ștefan, 
Tutelca Ancuța Letiția, Jifcu Deian Adrian, Lăcătușu Eugen-Florin, Adam Andrei, Vlad 
Daliborca Cristina, Dumitrașcu Victor, Hogea Elena, Borza Iconia Ecaterina și Suciu Silviu 
Cristian.
 Standul României  a fost realizat sub egida Autorității Naționale pentru 
Cercetare Științifică și Inovare-ANCSI.

VIZITA DELEGAȚIEI DE LA UNIVERSITATEA DIN 
NIŠ (SERBIA) LA UPT
21-22 noiembrie 2016

 

  Delegația din Republica Serbia a fost compusă din as. dr. ing. Aleksandar 
Miltenović, as. dr. ing. Miloš Kocić, as. dr. ing. Vesna Petković  și 50 de studenți extrem 
de dornici să-și petreacă o parte din perioada de studiu în cadrul facultății noastre, prin 
programul Erasmus+ KA107 cu țările partenere non-UE.
 Programul de vizită al delegației a inclus turul Facultății de Mecanică, a 
campusului UPT și a orașului. Studenții au fost impresionați atât de 
prezentarea realizată de gazde, cât și de ospitalitatea oferită de acestea.

        În zilele de 21 și 22 noiembrie 2016, 
Facultatea de Mecanică a Universității 
Politehnica Timișoara a primit vizita unei 
delegații formată din studenți și profesori 
de la Facultatea de Mecanică a Universității 
din Niš, Republica Serbia.

EXPERIMENTARIUMTM - PROGRAM 
PENTRU COPIII ANGAJAȚILOR UPT
 
     În sprijinul pregătirii elevilor de gimnaziu
la disciplina Fizică, echipa ExperimentariumTm
organizează pentru copiii salariaților din 
Universitatea Politehnica Timișoara, în fiecare 
zi de joi, de la orele 18, prezentarea interactivă 
a experimentelor din programa școlară pentru 
clasele VI-VIII.
     De asemenea, copiii angajaților UPT, din 
clasele 0-5, sunt invitați la ExperimentariumTm, 
în fiecare sâmbătă, de la orele 11, să descopere 
minunile științei prin experimente foarte 
interesante.
 Ciclul de prezentare a început în ziua 
de 17 noiembrie pentru elevii de gimnaziu și în 
ziua de 19 noiembrie pentru elevii din clasele 
0-5.  Detaliile programului au fost discutate la 
prima întâlnire.

LANSAREA VERSIUNII ÎN FRANCEZĂ A 
CĂRȚII DOAMNEI PROFESOR EMERIT DR. 
ING. COLETA DE SABATA

 Miercuri, 16 noiembrie 2016, la ora 
16:00, în Sala Polivalentă a Bibliotecii UPT a 
avut loc lansarea versiunii în limba franceză a 
cărţii „Universitatea  Politehnica Timişoara. 
Oameni, idei, fapte”, în traducere – „Université 
Politehnica Timişoara. Personnalités, visions, 
événements”, semnată de doamna prof. dr. ing. 
Coleta DE SABATA. Traducerea şi notele cărții au 
fost realizate de conf.univ.dr. Mirela-Cristina POP.
 La eveniment au fost prezenți 
deopotrivă profesori și studenți ai Universității 
Politehnica Timișoara, dar și reprezentanții 
Institutului Cultural Francez.
      Click aici pentru mai multe detalii
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 Cadrele didactice din Niš аu fost primite cu căldură de către domnii 
prodecani ai Facultății de Mecanică, conf. dr. ing. Eugen GHITA și conf. dr. ing. Aurel 
TULCAN, precum și de conf. dr. ing. Dorin LELEA, și prof. dr. ing Lia DOLGA, Coordonator 
Instituțional Erasmus+ și Director al Departamentului de Relații Internaționale.
 Discuțiile informale cu reprezentanții din Niš au fost agreabile 
pentru ambele părți și s-au axat în principal pe consolidarea și lărgirea cooperării 
dintre cele doua Facultăți de Mecanică, prin programul de mobilități de studiu, 
predare și formare Erasmus+ KA107. Compatibilitatea foarte bună dintre programele 
celor două facultăți, dar și colaborarea prin alte programe respectiv domenii de 
cercetare și dezvoltare, reprezintă premisele dezvoltării unui parteneriat sustenabil.
 Parteneriatul cu Universitatea din Niš, prin programul Erasmus+ KA107, 
demarat de către Departamentul de Relații Internaționale în colaborare cu Facultatea 
de Mecanică și Facultatea de Inginerie din Hunedoara în anul universitar 2015 – 2016, 
a dat deja roade prin epuizarea completă a numărului de mobilități de studiu, predare 
și formare realizate cu ajutorul proiectului în cadrul anului academic anterior.

FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE 
ȘI TRANSPORTURI ANIVERSEAZĂ 20 DE ANI
Vineri, 25 noiembrie 2016

menționat că primele încercări de formare a inginerilor economiști au fost 
făcute încă de la înființarea Politehnicii din Timișoara. În raportul rectorului Victor 
Vâlcovici pentru anul școlar 1929/1930 se propunea „[…] împărțirea școalei în 
secțiuni. În cadrul legii existente Școala Politehnică din Timișoara și-a organizat 
deocamdată două secțiuni și în același timp s-a studiat în amănunte organizarea încă a 
două secțiuni cerute de viața economică a țării: 
c) Secțiunea de Inginer constructor
d) Secțiunea de Ingineri economiști (comerciali)”.
 Din lipsa resurselor bugetare noua specializare de „Ingineri economiști” nu a 
putut fi realizată.  

               Facultatea de Management 
în Producție și Transporturi a fost 
înființată în 1996, ca urmare 
a cererii tot mai mare pentru 
specialiști în inginerie economică 
și management. Trebuie însă

10

GALA EXCELENȚEI BĂNĂȚENE

 În data de 21 noiembrie 2016 a avut loc 
cea de a III-a Ediție a Galei Excelenței Bănățene. 
 Și anul acesta Universitatea 
Politehnica Timișoara a fost distinsă cu două 
premii, unul la categoria „Științe inginerești” 
și unul la categoria „Științe Umaniste și Arte”.
 Adresăm sincere felicitări 
câștigătorilor și le mulțumim pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea cunoașterii și a frumosului, 
precum și la progresul regional și instituțional.
 Membrii comunității noastre 
academice premiați la Gala Excelenței Bănățene 
sunt prof. dr. ing. Alexandru NICHICI - Premiul 
„Traian Vuia” pentru „Științe inginerești”,
respectiv prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU și prof. 
dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI  – Premiul „Eugen 
Todoran” pentru „Științe Umaniste și Arte”.
 Menționăm că din comisia de jurizare 
pentru „Științe inginerești” au făcut parte: prof. 
univ. dr. Ion Boldea, Academia Română, prof. 
univ. dr. Vladimir Crețu, UPT, prof. univ. dr. 
Gheorghe Lucaci, UPT, prof. univ. dr. Inocențiu 
Maniu, UPT, prof. univ. dr. Aldo de Sabata, 
UPT, iar din comisia de jurizare pentru „Științe 
Umaniste și Arte” prof. univ. dr. Mircea Mihăieș, 
UVT, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, Uniunea 
Scriitorilor din România, prof. univ. dr. Adriana 
Babeți, UVT, conf. univ. dr. arh. Cătălina Bocan, 
UPT, prof, univ. dr. Adriana Lucaciu, UVT, prof. 
dr. Crișu Dascălu, Institutul de Studii Banatice al 
Academiei Române.
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 La nivel mondial Ingineria economică a apărut în Statele Unite ale Americii 
încă de la începutul secolului XX. Trecerea de la producția tradițională spre producția 
în flux, realizată la uzinele Ford din SUA a fost pusă la punct și prin implicarea acestor 
specialiști care îmbină Ingineria cu Economia. După SUA, școli inginerie economică au 
apărut și în Germania, Franța, Marea Britanie, etc.
 Primele serii de ingineri economiști care au ieșit de la facultatea noastră au 
reușit să umple un gol apărut pe piața muncii de la noi. Au fost angajați în firme de 
prestigiu din domenii diverse sau și-au făcut firme proprii. La începuturi unii dintre 
absolvenți au plecat în străinătate realizându-se profesional pe diferite continente. 
 În prezent, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi există: 
- trei cicluri de pregătire 
        • Licență – 4 ani la Inginerie și Management și 3 ani la Științe Administrative
        • Masterat – 2 ani 
        • Doctorat – 3 ani 
- un colectiv puternic, cu cadre didactice de calitate care îmbină experiența trecutului, 
determinarea prezentului și optimismul viitorului.
- 5 conducători de doctorat care îndrumă doctoranzi din România, Germania, Belgia, 
Algeria, Spania, Slovenia, etc.
- peste 900 de studenți și masteranzi la cursurile de zi. 
- acorduri de colaborare și parteneriat cu peste 20 de firme importante din România și cu 
17 universități de prestigiu din Europa, SUA, Asia și Africa.  
- relații foarte bune cu facultățile de același profil sau profiluri apropiate din România, 
avem o multitudine de proiecte de cercetare la nivel național și internațional.
 Așadar, după 20 ani, MPT se bucură de o imagine favorabilă construită pe baza 
rezultatelor academice și științifice, a colaborărilor cu universități din țară și străinătate, 
a legăturilor strânse cu mediul privat şi a numeroșilor absolvenţi de succes.

SOCIETATEA SPORTIVĂ POLITEHNICA 
TIMIȘOARA LA 95 ANI DE EXISTENȚĂ
Duminică, 4 decembrie 2016

 S-au scurs 95 de ani de când într-o liniștită zi de duminică 4 decembrie a anului 
1921, studenții școlii asistau la întemeierea – de jure – a Societății Sportive Politehnica. 
Vădit emoționat, primul președinte, tânărul profesor și excepționalul arhitect de mai 
târziu – Victor Vlad – cel căruia Politehnica, Timișoara și o bună parte a țării îi sunt 
recunoscători pentru excepționala activitate în reconstrucția spirituală și materială a 
României, avea să spună: 

LANSAREA CĂRȚII DOMNULUI 
CONFERENȚIAR  DR. ING. ALEXANDRU 
CORNUT, „SCHIȚE DE VIAȚĂ”
 Marți,  22 noiembrie 2016, la ora 
16:00, în Sala Mică a Senatului UPT a avut loc 
lansarea publică a cărții domnului Alexandru 
Cornut, fost cadru didactic al Institutului 
Politehnic Timișoara, cu activități academice și 
științifice, în domeniul Rezistenței Materialelor, 
intitulată „Schițe de viață trăită”.
 
      Click aici pentru mai multe detalii

SESIUNE DE PREZENTARE A BURSELOR 
MARIE SKLODOWSKA-CURIE

 Luni, 21 noiembrie 2016, la orele 14, în 
Sala Mică a Senatului U.P.T., a avut loc o sesiune 
de prezentare a Burselor Marie Skłodowska-
Curie.
 Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) sprijină cercetătorii de toate 
naționalitățile în toate etapele carierei lor. Pot 
beneficia de finanțare cercetători din toate 
domeniile de activitate şi de cercetare.
   
      Clic aici pentru  mai multe detalii
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seama de rostul său în societatea omenească”.
 Au trecut 95 ani de activitate neîntreruptă, 95 de ani de când există 
convingerea că educația fizică este indispensabilă și că activitatea sportivă educă, pe 
lângă corp, și caracterul, spiritul de cavalerism, de camaraderie, de solidaritate, de 
civilitate, de performanță.
 În toată istoria Societății Sportive sunt nenumărate exemple de sportivi 
excepționali, de caractere extraordinare, de adevărate modele, de dragoste și pasiune, 
chiar dacă Societatea Sportivă Politehnica nu și-a propus neapărat crearea de campioni 
și nici stabilirea de recorduri.
 „Am năzuit, ne-am dorit însă, dintodeauna, în orice competiție să fim cei mai 
buni. Și acest fapt e la fel de însemnat, dacă nu mai important decât să fii cel mai bun. 
Toate acestea s-au transmis mai departe generațiilor, dându-ne puterea ca de fiecare 
dată în momentele de cumpănă, în ciuda tuturor adversităților și a propriilor greșeli, 
să nu renunțăm, să luptăm pentru identitatea noastră, pentru valorile noastre. De 
fapt acesta este spiritul Politehnicii. La mulți ani!”, a declarat recotorul Universitatii 
Politehnica Timisoara, prof.dr.ing. Viorel-Aurel Serban.

„O organizație de felul acesta – trebuie 
să fie reprezentantă tuturor indivizilor 
de diferite națiuni, de diferite religiuni și 
din diferite regiuni și vârste… Sportul e 
ceva ce aparține oricărui individ care-și dă 

UPT ȘI ARUT CONTESTĂ METODOLOGIA DE 
IERARHIZARE A UNIVERSITĂȚILOR ROMÂNEȘTI 
Luni, 5 decembrie 2016

deosebit şi opinii diverse. 
 Având ca obiectiv declarat cunoaşterea poziţionării universităţilor româneşti 
în clasamentelor internaţionale dar urmărind, în fapt, propunerea unei finanţări 
suplimentare diferenţiate în baza unei metodolgii proprii care să integreze aceste 
rankinguri intr-un metaranking, raportul porneşte de la un set de principii care nu 

 Publicarea „Raportului asupra 
Exerciţiului Naţional de Metaranking 
Universitar – 2016” elaborat de Grupul de 
experţi de înalt nivel (High Level Experts 
Group), numit prin Ordinul de ministru nr. 
5665 din 27.10.2016, a trezit un interes

12

PROFESOR EMERIT IOAN CARȚIȘ 
ÎMPINEȘTE 80 ANI

 Profesorul emerit dr. ing. Ioan 
Gheorghe Carțiș, rector al Universității 
Politehnica Timișoara în perioada 1996-2004 
și membru de onoare al Fundației Politehnica, 
împlinește 80 de ani. Cu acest prilej, Fundația 
Politehnica a coordonat organizarea unui 
eveniment festiv, desfășurat joi, 24 noiembrie 
2016, cu începere de la ora 12:00, în Sala Mare 
a Senatului.
 Comunitatea academică îi mulțumește
rectorului Carțiș pentru tot efortul depus în 
slujba progreșului instituției și îi urează mulți ani 
cu sănătate.
     Click aici pentru mai multe detalii

PREZENTAREA PROIECTELOR DE 
CERCETARE PENTRU STIMULAREA 
TINERELOR ECHIPE
        
 Marți,  22 noiembrie 2016, ora 14:00, 
în Sala Mare a Senatului UPT, a avut loc o întâlnire 
de informare și discuții referitoare la competițiile 
de proiecte recent lansate de UEFSCDI (Proiecte 
de cercetare postdoctorală și Proiecte de 
cercetare pentru stimularea tinerelor echipe 
independente), proiect cu finanțare din PNCDI III.
  Întâlnirea a fost moderată de 
domnul prof. dr. ing. Romeo Susan-Resiga.
     Click aici pentru mai multe detalii
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http://avizier.upt.ro/wp-content/uploads/2016/11/prezentare-programe-TE-si-PD-PNCDI-III.pdf


13

asigură o evaluare în profunzime a calităţii educaţiei şi cercetării universitare. 
 O serie de aspecte cum ar fi transferul de cunoaştere şi cooperarea cu 
industria, angajabilitatea absolvenţilor etc. sunt  fie în mică măsură reflectate de 
rankingurile incluse în metaranking, fie prezentate cel puţin discutabil şi în multe cazuri 
prin criterii marginale, fără suficientă relevanţă. Astfel, este surprinzătoare  neglijarea 
completă a clasificării U-Multirank, ranking promovat de Uniunea Europeană la nivel 
mondial, în care este deja implicat un număr important de universităţi româneşti. 
 Principiul întocmirii unui astfel de ranking, pe baza celor 9 clasamente 
internaționale luate în discuție în raport, este greșit din start, deoarece majoritatea 
clasamentelor nu monitorizează decât primele 700 sau 800 de universități. Cum primele 
10 universități din România se află pe locurile 700-1100 la nivel mondial, o parte dintre 
acestea nu intră în zona de monitorizare a clasamentelor. Așa se explică faptul că două 
dintre universități (UBB și UB) se regăsesc în mai multe clasamente față de celelalte 8, 
ceea ce de fapt nu are nici o legătură cu valoarea şi performanţele reale ale entităților 
în cauză. Oricine este cât de cât familiarizat cu aceste clasificări internaționale știe că o 
diferență de 100-200 de locuri este absolut nerelevantă, fiind influențată de mărimea 
universității, de profil (universitate generalistă sau specializată, cum sunt universitățile 
de medicină și universitățile tehnice), de o anumită conjunctură de finanțare a cercetării 
prin granturi etc.
  Surprinde de asemena neincluderea clasamentului Google Scholar 
International. Acesta a realizat, pe baza profilelor instituţionale introduse recent de 
motorul de căutare, o clasificare a universităţilor (număr de citări, cele mai bine plasate 10 
profile publice). În baza de date există acum cca. 5000 de universităţi. 
 Principiul ponderii egale a celor 9 rankinguri este şi el discutabil. Menţionăm, 
de exemplu, ponderea mare pe care o are în clasificările QS-Top Universities (QS) şi Times 
Higher Education World Universities (THE) „reputaţia” instituţiilor (50% respectiv 33%), 
evaluare bazată pe un studiu internaţional de a cărui acurateţe în privinţa României nu 
putem fi siguri. 
 În general, un număr important de autori aduc critici sistemelor de ranking 
atât din punct de vedere al conţinutului (monodimensionalitatea multora, neglijarea 
structurii intrare-ieşire a universităţii), cât şi a metodologiei (robusteţea statistică, 
elitismul, dependenţa de dimensiunile universităţii, etc.). Se argumentează, de 
asemenea, că rankingurile sunt, cel puţin în parte, o reflectare a statutului economic al 
ţărilor şi din acest motiv alocarea de resurse pe baza lor este o decizie greşită, priorităţile 
dezvoltării nefiind automat rezolvate de alocarea de resurse mai mari universităţilor 
plasate în rankingurile internaţionale (C. Daraio et al.,  European Journal of Operational 
Research, 244, 918-930, 2015).
 Se poate considera, fără nici un fel de rețineri, faptul că între primele 10-12

CONFERINȚA DE MECANISME ȘI 
TRANSMISII MECANICE MTM

 Conferinţa de Mecanisme şi Transmisii 
Mecanice MTM este o conferinţă tradiţională 
organizată în cadrul Asociaţiei Române de 
Ştiinţa Mecanismelor şi a Maşinilor, inţiată 
de către fosta Catedră de Organe de Maşini şi 
Mecanisme, actualul Departament de 
Mecatronică, încă din anul 1972, la scurt 
timp după înfiinţarea Federaţiei de Teoria 
Mecanismelor şi Maşinilor IFToMM în anul 1969
 Primele ediţii ale manifestării 
ştiinţifice MTM s-au desfăşurat în Timişoara şi 
Reşiţa respectiv odată în Cluj-Napoca. Începând 
din anul 2012, la initiativa Prof. Maniu Inocenţiu 
ediţia XI a conferinţei MTM împreună cu cea 
de-a 21-a ediţia a conferinţei de Robotică s-a 
desfăşurat la Institute Francais de Mecanique 
Avancee (IFMA) Clermount Ferrand, Franţa, 
având suportul direct de la IFToMM. Această 
Conferinţă MTM&Robotics 2012 a avut o 
participare naţională şi internatională de mare 
prestigiu şi a fost desfăşurată la cele mai înalte
cote academice, conducând la solicitarea 
organizării următoarei ediţii MTM&Robotics 
2016 la prestigioasa universitate germană RWTH 
Aachen. Lucrările publicate în editura Trans Tech 
fiind ulterior indexate şi în baza de date Web of 
Science.
 Conferinţă MTM&Robotics 2016, 
organizată la RWTH Aachen în perioada 26-27
octombrie 2016 a reputat de asemenea un 
succes deosebit pe plan internaţional, impunând 
conferinţă ca un brand în comunitatea 
ştiinţifică internaţională. Lucrările Conferinţei
MTM& Robotics au fost de data aceasta 
acceptate şi publicate în prestigioasa editură 
Springer în seria Mechanisms and Machine 
Science, susţinută ştiinţific de IFToMM.
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universități din România nu există diferențe semnificative de valoare şi performanţe, 
unele sau altele ocupând poziții mai bune în diferitele clasamente internaționale, în 
funcție de metodologia prin care este efectuată ierarhizarea și de limitele sau 
deficiențele acesteia. 
 Considerăm prin urmare că acest demers privind „analiza poziţionării 
universităților româneşti în clasamentele internaţionale ale universităților în anul 2016, 
prin integrarea acestora într-un Metaranking Universitar” este, din păcate, în mod 
esențial deficitar, incomplet și subiectiv.
 Exerciţiul lasă impresia că au fost mai întâi stabilite concluziile şi apoi au 
fost aduse argumente, discutabile şi în unele cazuri chiar eronate, care să confere 
exerciţiului o aparentă credibilitate. 
 În concluzie, „Raportul asupra Exerciţiului Naţional de Metaranking 
Universitar – 2016”, elaborat Grupul de experţi de înalt nivel, nu poate constitui 
fundamentarea unor eventuale propuneri de finanțare suplimentară a unor 
universități, fiind necesară o revizuire radicală a metodologiei de realizare a acestuia.
     
     Click aici pentru mai multe detalii

96 PENTRU POLITEHNICA
Miercuri, 7 decembrie 2016
 

Politehnicii, studenți, absolvenți, cadre didactice, parteneri și simpatizanți.
 Astfel, miercuri, 7 decembrie 2016, la Baza 1 a Politehnicii, a fost continuat cu 
success un eveniment îndrăgit încă de la prima ediție.
 Acțiunea a constat în parcurgerea în alergare a 96 de tururi de stadion, 
fiecare participant contribuind cu cel puțin un tur de pistă. Evenimentul s-a înscris în 
sfera acțiunilor dedicate aniversării a 96 de ani de la înființarea Politehnicii și a fost 
realizat în parteneriat cu Clubul Sportiv „Alergotura”.
 Mulțumim liderilor de tur pentru mesajele frumoase transmise Universității 
Politehnica Timișoara.

Universitatea Politehnica Timișoara 
a susținut dintotdeauna mișcarea și 
sportul, considerând că prin sport se 
modelează atât corpul, cât și spiritul. 
„96 pentru POLI” a reușit, în ciuda vremii 
neprietenoase, să aducă împreună 
peste 200 de participanți: prieteni ai

14

UPT A FINANȚAT 48 DE CONTRACTE PRIN 
PN II
     
  În UPT s-au derulat în anul 2016 un număr 
de 48 de Contracte de Cercetare în valuare 
totală de 11.286.452 de lei, finanțate din fonduri 
naționale, prin Competiția „Planul național de 
cercetare, dezvoltare și inovare - PN II”.
    Click aici pentru mai multe detalii

REZULTATE PN III 2016

    În Competiția „Planul național de cercetare, 
dezvoltare și inovare - PN III” care a debutat în 
anul 2016, UPT a câștigat până acum 19 proiecte:
- 7 Proiecte Bridge Grant (Transfer de cunoaștere 
la agentul economic);
- 7 Proiecte experimental demonstrative;
- 1 Proiect de transfer la operatorul economic;
- 2 Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu 
experiență din diaspora;
- 1 Proiect „Bursa tânărului cercetător”
- 1 Proiect „Cooperare bilaterala România - 
Moldova”.
  Se află în stadiul de evaluare proiectele 
depuse pe axele: „Proiecte de cercetare 
exploratorie”, „Proiecte complexe de cercetare 
de frontieră”, „Tehnologie spațială și cercetare
avansată - STAR”, „Cooperare bilaterală 
România-  Franța”.
     Click aici pentru mai multe detalii
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http://www.upt.ro/Informatii_competitii-uefiscdi-2016_701_ro.html
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA A 
CÂŞTIGAT PROIECTE DIN FONDUL DE RELAŢII 
BILATERALE AL PROGRAMULUI „CERCETARE ÎN 
SECTOARE PRIORITARE”, FINANȚAT PRIN 
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI 
ECONOMIC EUROPEAN 2009-2014
Vineri, 9 decembrie 2016

Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. Perioada de depunere este 10 mai 
2016 - 28 aprilie 2017.
 Obiectivul apelului este de a întări relaţiile bilaterale în domeniul cercetării 
ştiinţifice, indiferent de aria tematică, prin reţele, schimb, acces la/şi transfer de 
cunoştinţe, tehnologie, experienţă şi bune practici. Sprijinul financiar va fi oferit 
proiectelor dezvoltate în parteneriat între organizaţii de cercetare din România ca stat 
beneficiar şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ca state donatoare.
 In cadrul acestui tip de proiecte Universitatea Politehnica Timișoara a depus 
până în luna decembrie 2016 un număr de 8 aplicații, având o rată de succes de 75%, ceea 
ce la nivel național reprezintă aproximativ 40% din proiectele acceptate pentru finanțare. 
Astfel UPT a atras fonduri în valoare de 30000 euro prin colaborări cu Instituții din 
Norvegia și Islanda (Institutul Norvegian pentru Cercetări în Bioeconomie, Universitatea 
din Reykjavik, Centrul Islandez pentru Conservarea Solului).
 Participarea la acest program a membrilor comunității academice din cadrul 
UPT a permis şi va permite accesul la capacități tehnice de excepţie, publicarea de lucrări 
științifice în volumele unor conferințe indexate în baze de date internaționale, formarea 
de echipe interdisciplinare în vederea participării la programul Orizont 2020, creșterea 
vizibilității internaționale și identificarea de noi direcții de cercetare.

 Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică și 
Inovare a lansat apelul pentru 
proiecte din Fondul de Relaţii 
Bilaterale al Programului 
“Cercetare în Sectoare Prioritare”, 
finanțat prin Mecanismul 

SEARA FILMULUI FRANCEZ

 Biblioteca UPT a organizat miercuri, 
14 decembrie, de la ora 18, în Sala Polivalentă,  
Seara Filmului Francez.
 Proiecția comediei Pauline détective a 
fost organizată în colaborare cu Institutul Francez 
din Timișoara. Traducerea în limba română a 
fost asigurată de studenții din anii II și III de la 
Facultatea de Științe ale Comunicării, secția 
Traducere-Interpretare / Limba Franceză, 
coordonați de lect. univ. dr. Marion COHEN-VIDA 
și dr. Letiția COSTEA.
 Pentru a se putea bucura cât mai multe 
persoane de film, intrarea a fost liberă.
      Click aici pentru mai multe detalii

VZITA ELEVILOR DE LA LICEUL TEORETIC 
NIKKOLAUS LENAU
 
 Elevii din clasa a III a de la Liceul 
teoretic Nikolaus Lenau Timisoara au vizitat 
vineri, 9 decembrie Biblioteca Centrală a UPT, 
Centrul e-Learning (CEL), parcul facultății de 
Mecanică și muzeul de Calculatoare. 
 Prezența lor a fost o încântare pentru 
personalul UPT.

COMPETIȚIA NAȚIONALĂ „ATELIERE 
DIGITALE” SE PRELUNGEȘTE

 Vă aducem la cunoștință faptul că 
începând cu marți, 6 decembrie a fost prelungită 
perioada de desfășurare a competiției naționale 
„Ateliere Digitale”, prin extinderea acesteia până 
la data de 23 decembrie 2016, ora 23:59. 
 Această modificare implică și o nouă 
perioadă de auditare și validare a câștigătorilor.
      Click aici pentru mai multe detalii
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA VĂ 
UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE
MARȚI, 20  decembrie 2016
 
 Anul 2016 se apropie de încheiere. A fost un an, ca ultimii de altfel, în care 
democrația, libertatea de exprimare, transparența și dialogul au fost în centrul 
preocupărilor instituționale. Anul 2016 a fost marcat și de nenumărate evenimente 
triste, care arată că lupta pentru pace și echilibru este mult mai complexă decât am fost 
dispuși să acceptăm.
 Tot în 2016 învățământul românesc a fost marcat de multe schimbări, unele
pozitive, altele discutabile și altele chiar riscante pentru o dezvoltare 
sustenabilă.
 Într-un ton optimist, dorim să menționăm că preocuparea și eforturile 
universității noastre pentru încurajarea performanței și excelenței au fost din nou 
răsplătite. Universitatea Politehnica Timișoara a fost onorată cu patru premii din partea 
Academiei Române, după cum urmează: 
   • la secţiunea „Stiinţe tehnice”, premiul „Constantin Budeanu“  pentru cartea  “Dual 
rotor single stator permanent magnet motors for hybrid electrical vehicles”,  autori: 
Lucian-Nicolae Tutelea şi Sorin-Ioan Deaconu;
    •la secţiunea „Stiinţe agricole şi silvice”, premiul „Gheorghe Ionescu-Siseşti” pentru 
cartea „Drenaje”, vol.1 şi 2, autor: Teodor Man;
   • la secţiunea „Stiinţa şi tehnologia informației”, premiul „Grigore Moisil“ pentru grup 
de trei lucrări: „Contribuţii la optimizarea sistemelor fuzzy”, autori: Radu-Emil Precup, 
Radu-Codruţ David, Emil M. Petriu, Ştefan Preitl, Mircea-Bogdan Rădac;
    •la secțiunea „Știința și tehnologia informației”, premiul „Tudor Tănăsescu“, pentru  grup 
de patru lucrări: „Automatizare avansată”, autor principal: Gheorghe-Daniel Andreescu.
 Adresăm felicitări câștigătorilor și le dorim să continue seria impresionantelor 
realizări științifice. În acest sens, joi, 22 decembrie 2016, în cadrul întâlnirii festive de 
sfârșit de an a politehniștilor, prof.dr.ing Viorel-Aurel Șerban, rectorul UPT,  a înmânat 
două granturi suport în valoare de 1000 Euro pentru sprijinirea activității de cercetare a 
tinerilor cu rezultate deosebite: ș.l.ing. Mircea-Bogdan Rădac (31 ani, Departamentul de 
Automatică și Informatică Aplicată) și conf.dr.ing. Robert Ianoș (35 ani, Departamentul 
de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului).
 La finele anului, conducerea Universității Politehnica Timișoara urează 
comunității academice din Timișoara și românilor de pretutindeni Sărbători liniștite, 
lumină în suflet și înțelepciune. Fie ca anul 2017 să ne găsească mai încrezători, mai 
solidari, mai buni  și mai plini de dragoste față de cei de lângă noi.
 La mulți ani! 16

GALA EXCELENȚEI TIMIȘORENE: 
PREMII PENTRU STUDENȚII ȘI TINERII 
CERCETĂTORI DIN MEDIUL UNIVERSITAR 
TIMIȘOREAN

 Miercuri, 14 decembrie 2016, 
la ora 18:00, în Amfiteatrul „Alexandru 
Rogojan”, în Corpul de clădiri Electro al 
Universității Politehnica, a avut loc  ediția a 21 
a Galei Execelnței Timișorene.    
 Aflată la a XXI-a ediţie, Acţiunea 
“Student Eminent” a Asociaţiei “Orizonturi 
Universitare Timişoara”, de ani buni integrată în 
cadrul Galei Excelenţei Timişorene, 
organizată de Primăria Municipiului Timişoara, 
readuce în atenţia comunităţii timişorene 
reuşitele excepţionale din lumea învăţământului 
universitar. Devenită deja tradiţie, manifestarea
ne-a arătat că recunoaşterea şi susţinerea 
elitelor, a celor care obţin rezultate notabile, este 
şi o investiţie în viitorul nostru comun. În mod 
tradiţional, la această manifestare de prestigiu 
este alături de noi şi Filiala Timişoara a Academiei 
Române.
 Învăţământul superior timişorean 
este un domeniu puternic, de nivel 
european reprezentat de cele patru  universităţi 
de stat cu tradiţie: Universitatea „Politehnica”, 
Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie„Victor Babeş” şi Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului şi de universităţile private de dată 
relativ mai recentă: Universitatea “Tibiscus” şi 
Universitatea “Ioan Slavici”.  Mediul 
universitar timişorean şi-a asumat, 
întotdeauna, misiunea de formare şi 
promovare a valorilor, de realizare a idealului 
educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, 
valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii 
româneşti.

septembrie - decembrie  2016
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Material realizat de 
BiroUl comUnicare și relații PUBlice 

Biroul Comunicare și relații publice face parte din Departamentul de 
Comunicare și Imagine (DCI) al Universității Politehnica Timișoara. DCI 
este responsabil cu crearea şi consolidarea unei imagini pozitive a UPT 
în societate, atât pe plan local, cât şi pe plan national și internaţional. 
DCI asigură vizibilitatea Universităţii Politehnica Timişoara în calitatea 
ei de instituţie de învăţământ superior performantă şi angajată în
societate, stimulând totodată comunicarea internă și transparentizarea 
acțiunilor și evenimentelor desfășurate în cadrul universitățiii.
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