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Medalia „Acad. Corneliu Mikloși” pentru fostul rector al 

UPT, Viorel-Aurel Șerban 

 

1. Fostul rector UPT, profesorul Viorel-Aurel Șerban, distins cu 

medalia „Acad. Corneliu Mikloși” 

 

Fostul rector al Universității Politehnica 

Timișoara, Viorel-Aurel Șerban, a fost distins 

miercuri, 4 noiembrie, cu medalia „Acad. 

Corneliu Mikloși”. Evenimentul a avut loc la 

Biblioteca UPT, în prezența unui cerc restrâns de 

persoane, în care au avut loc și intervenții online atât din țară, cât și din străinătate. 

Asociația de Sudură din România și Universitatea Politehnica Timișoara au organizat 

astăzi, la Biblioteca UPT, simpozionul cu tema „Sudarea la Politehnica centenară”. În 

cadrul evenimentului, prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, fost rector al UPT, a primit 

medalia ASR „Acad. Corneliu Mikloși”. 

Înainte de înmânarea medaliei, prof. dr. ing. Dorin Dehelean, președintele filialei locale 

ASR, a subliniat câteva repere ale activității profesorului Șerban, personalitate deosebită 

în domeniul științei și ingineriei materialelor, membru al Academiei de Științe Tehnice din 

România și un apropiat al domeniului sudării și al preceselor conexe acesteia. Profesorul 

Viorel-Aurel Șerban a susținut prezentarea cu tema „Sudarea la Politehnica centenară”, în 

cadrul căreia a rolul deosebit de important pe care Politehnica timișoreană, prin profesorii 

săi, în frunte cu Corneliu Mikloși, l-a avut în dezvoltarea sudurii și a învățământului superior 

în acest domeniu, o muncă de pionierat la vremea respectivă, care a dus la plasarea 

Timișoarei în avangarda învățământului, cercetării și tehnologiei legate de sudare. 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1591_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1591_ro.html
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/fostul-rector-upt-profesorul-viorel-aurel-serban-distins-cu-medalia-acad-corneliu-miklosi-1361990/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/fostul-rector-upt-profesorul-viorel-aurel-serban-distins-cu-medalia-acad-corneliu-miklosi-1361990/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/fostul-rector-upt-profesorul-viorel-aurel-serban-distins-cu-medalia-acad-corneliu-miklosi-1361990/
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În completare, prof.univ.dr.ing. Radu Băncilă, de la Facultatea de Construcții a Universității 

Politehnica Timișoara, a susținut prezentarea cu tema „Istoria și evoluția construcțiilor 

metalice sudate la Universitatea Politehnica Timișoara”, în cadrul căreia a accentuat 

legătura strânsă dintre școlile de sudură și de construcții metalice din cadrul UPT, ambele 

cu rezultate prestigioase la nivel național și internațional. 

În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale participanților din țară și 

din străinătate: prof.dr.ing. Radu Iovănaș (Universitatea Transilvania Brașov); ing. Sorin 

Keller (General Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); prof.dr.ing. 

Nicolae Markocsan (West University Trollhatan, Suedia); dr.ing. R. Molnar (Linde Gaz 

Romania); prof.dr.ing. Dănuț Savu (Universitatea din Craiova) și alții. 

 

2. Fostul rector al UPT, Viorel-Aurel Șerban a primit medalia „Acad. 
Corneliu Mikloși”  

 

Asociația de Sudură din România și 

Universitatea Politehnica Timișoara au 

organizat miercuri, 4 noiembrie 2020, la 

Biblioteca UPT, simpozionul cu tema 

„Sudarea la Politehnica centenară”. În 

cadrul evenimentului a avut loc 

înmânarea medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” lui Viorel-Aurel Șerban, fost rector al 

UPT. 

Lucrările au fost deschise de Florin Drăgan, rectorul în exercițiu al UPT, care a prezentat un 

scurt istoric al Politehnicii timișorene și a adresat mulțumiri fostului rector pentru 

încrederea pe care i-a acordat-o atunci când l-a numit în echipa de conducere, în calitate 

de prorector. 

A urmat momentul festiv al înmânării medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” lui Viorel-

Aurel Șerban, iar acesta a susținut prezentarea cu tema „Sudarea la Politehnica 

https://debanat.ro/2020/11/fostul-rector-al-upt-viorel-aurel-serban-a-primit-medalia-acad-corneliu-miklosi-foto_312073.html
https://debanat.ro/2020/11/fostul-rector-al-upt-viorel-aurel-serban-a-primit-medalia-acad-corneliu-miklosi-foto_312073.html
https://debanat.ro/2020/11/fostul-rector-al-upt-viorel-aurel-serban-a-primit-medalia-acad-corneliu-miklosi-foto_312073.html
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centenară”, în cadrul căreia a rolul deosebit de important pe care Politehnica timișoreană, 

prin profesorii săi, în frunte cu Corneliu Mikloși, l-a avut în dezvoltarea sudurii și a 

învățământului superior în acest domeniu, o muncă de pionierat la vremea respectivă, care 

a dus la plasarea Timișoarei în avangarda învățământului, cercetării și tehnologiei legate 

de sudare. 

În completare, Radu Băncilă, de la Facultatea de Construcții a Universității Politehnica 

Timișoara, a susținut prezentarea cu tema „Istoria și evoluția construcțiilor metalice sudate 

la Universitatea Politehnica Timișoara”, în cadrul căreia a accentuat legătura strânsă dintre 

școlile de sudură și de construcții metalice din cadrul UPT, ambele cu rezultate 

prestigioase la nivel național și internațional. 

În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale participanților din țară și 

din străinătate: Radu Iovănaș (Universitatea Transilvania Brașov); Sorin Keller (General 

Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); Nicolae Markocsan (West 

University Trollhatan, Suedia); R. Molnar (Linde Gaz Romania); prof.dr.ing. Dănuț Savu 

(Universitatea din Craiova) și alții. 
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3. Medalia "Acad. Corneliu Mikloşi" pentru fostul rector al UPT, Viorel-

Aurel Şerban 

 

Asociația de Sudură din România şi 

Universitatea Politehnica Timişoara 

au organizat miercuri, 4 noiembrie 

2020, la Biblioteca UPT, 

simpozionul cu tema "Sudarea la 

Politehnica centenară". În cadrul evenimentului a avut loc înmânarea medaliei ASR "Acad. 

Corneliu Mikloşi" domnului prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban, fost rector al UPT. 

 

Lucrările au fost deschise de conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul în exercițiu al UPT, 

care a prezentat un scurt istoric al Politehnicii timişorene şi a adresat mulțumiri fostului 

rector pentru încrederea pe care i-a acordat-o atunci când l-a numit în echipa de 

conducere, în calitate de prorector. De asemenea, un mesaj de salut în deschiderea 

lucrărilor simpozionului a fost transmis online şi de către ing.ec. Răzvan Bătrînu, 

preşedintele ASR. 

 

A urmat momentul festiv al înmânării medaliei ASR "Acad. Corneliu Mikloşi" domnului 

prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban, precedat de citirea Laudatio de către prof.dr.ing. 

Dorin Dehelean, preşedintele filialei locale ASR, care a subliniat câteva repere ale 

activității profesorului Şerban, o personalitate deosebită a domeniului ştiinței şi ingineriei 

materialelor, membru al Academiei de Ştiințe Tehnice din România şi un apropiat al 

domeniului sudării şi al proceselor conexe acesteia. 

 

Profesorul Viorel-Aurel Şerban a susținut prezentarea cu tema "Sudarea la Politehnica 

centenară", în cadrul căreia a rolul deosebit de important pe care Politehnica timişoreană, 

prin profesorii săi, în frunte cu Corneliu Mikloşi, l-a avut în dezvoltarea sudurii şi a 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/11/04/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--603165
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/11/04/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--603165
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/11/04/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--603165
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învățământului superior în acest domeniu, o muncă de pionierat la vremea respectivă, care 

a dus la plasarea Timişoarei în avangarda învățământului, cercetării şi tehnologiei legate 

de sudare. 

 

În completare, prof.univ.dr.ing. Radu Băncilă, de la Facultatea de Construcții a Universității 

Politehnica Timişoara, a susținut prezentarea cu tema "Istoria şi evoluția construcțiilor 

metalice sudate la Universitatea Politehnica Timişoara", în cadrul căreia a accentuat 

legătura strânsă dintre şcolile de sudură şi de construcții metalice din cadrul UPT, ambele 

cu rezultate prestigioase la nivel național şi internațional. 

 

În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale participanților din țară şi 

din străinătate: prof.dr.ing. Radu Iovănaş (Universitatea Transilvania Braşov); ing. Sorin 

Keller (General Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); prof.dr.ing. 

Nicolae Markocsan (West University Trollhatan, Suedia); dr.ing. R. Molnar (Linde Gaz 

Romania); prof.dr.ing. Dănuț Savu (Universitatea din Craiova) şi alții. 

 

 

4. Centenar UPT! Medalia "Acad. Corneliu Miklosi" pentru fostul 

rector, Viorel-Aurel Serban 

 

 

Asociatia de Sudura din Romania si 

Universitatea Politehnica Timisoara au 

organizat miercuri, 4 noiembrie 2020, la 

Biblioteca UPT, simpozionul cu tema 

"Sudarea la Politehnica centenara". 

In cadrul evenimentului a avut loc inmanarea medaliei ASR "Acad. Corneliu Miklosi" 

domnului prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban, fost rector al UPT. 

 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban-8290065
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban-8290065
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-business/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban-8290065
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Lucrarile au fost deschise de conf.univ.dr.ing. Florin Dragan, rectorul in exercitiu al UPT, 

care a prezentat un scurt istoric al Politehnicii timisorene. 

  

 

5. Centenar UPT! Medalia „Acad. Corneliu Mikloși” pentru fostul 
rector, Viorel-Aurel Șerban 

 

Asociația de Sudură din România și 

Universitatea Politehnica Timișoara au 

organizat miercuri, 4 noiembrie 2020, la 

Biblioteca UPT, simpozionul cu tema 

„Sudarea la Politehnica centenară”. 

În cadrul evenimentului a avut loc înmânarea medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” 

domnului prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, fost rector al UPT. 

Lucrările au fost deschise de conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul în exercițiu al UPT, 

care a prezentat un scurt istoric al Politehnicii timișorene și a adresat mulțumiri fostului 

rector pentru încrederea pe care i-a acordat-o atunci când l-a numit în echipa de 

conducere, în calitate de prorector.  De asemenea, un mesaj de salut în deschiderea 

lucrărilor simpozionului a fost transmis online și de către ing.ec. Răzvan Bătrînu, 

președintele ASR. 

A urmat momentul festiv al înmânării medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” domnului 

prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, precedat de citirea Laudatio de către prof.dr.ing. 

Dorin Dehelean, președintele filialei locale ASR, care a subliniat câteva repere ale 

activității profesorului Șerban, o personalitate deosebită a domeniului științei și ingineriei 

materialelor, membru al Academiei de Științe Tehnice din România și un apropiat al 

domeniului sudării și al proceselor conexe acesteia. 

http://www.ziuadevest.ro/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban/
http://www.ziuadevest.ro/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban/
http://www.ziuadevest.ro/centenar-upt-medalia-acad-corneliu-miklosi-pentru-fostul-rector-viorel-aurel-serban/
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Profesorul Viorel-Aurel Șerban a susținut prezentarea cu tema „Sudarea la Politehnica 

centenară”, în cadrul căreia a rolul deosebit de important pe care Politehnica timișoreană, 

prin profesorii săi, în frunte cu Corneliu Mikloși, l-a avut în dezvoltarea sudurii și a 

învățământului superior în acest domeniu, o muncă de pionierat la vremea respectivă, care 

a dus la plasarea Timișoarei în avangarda învățământului, cercetării și tehnologiei legate 

de sudare. 

În completare, prof.univ.dr.ing. Radu Băncilă, de la Facultatea de Construcții a Universității 

Politehnica Timișoara, a susținut prezentarea cu tema „Istoria și evoluția construcțiilor 

metalice sudate la Universitatea Politehnica Timișoara”, în cadrul căreia a accentuat 

legătura strânsă dintre școlile de sudură și de construcții metalice din cadrul UPT, ambele 

cu rezultate prestigioase la nivel național și internațional. 

 

În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale participanților din țară și 

din străinătate: prof.dr.ing. Radu Iovănaș (Universitatea Transilvania Brașov); ing. Sorin Keller 

(General Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); prof.dr.ing. Nicolae 

Markocsan (West University Trollhatan, Suedia); dr.ing. R. Molnar (Linde Gaz Romania); 

prof.dr.ing. Dănuț Savu (Universitatea din Craiova) și alții -a explicat Lucian Ronkov. 

 

 


