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UPT pregătește viitorii lideri din administrație și business 

 

 

1. Universitatea Politehnica Timişoara pregăteşte viitorii lideri din 
administrație şi business 

 

Încă de la înfiinţare, 

în urmă cu 100 de ani, 

Universitatea 

Politehnica 

Timişoara, cea mai 

veche instituţie de 

învăţământ superior 

din vestul ţării, a dezvoltat o relaţie foarte apropiată atât cu administraţia oraşului, cât şi 

cu mediul economic, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea întregii zone, fapt 

recunoscut, de altfel, şi de administraţia locală actuală, care a adoptat o hotărâre privind 

declararea anul 2020 ca fiind Anul Politehnicii în Timişoara. 

 

Rolul de motor al dezvoltării locale s-a păstrat până în prezent, Politehnica fiind unul dintre 

factorii principali care au determinat atragerea investiţiilor în oraş şi în zonă şi dezvoltarea 

economică a regiunii.  

 

Această dezvoltare necesită şi un management performant, atât la nivelul administraţiei, 

cât şi în mediul de business, iar cum Politehnica timişoreană a fost mereu în avangarda 

inovării, în cele mai variate domenii, iată că vine şi acum cu soluţii creative, prin lansarea, 

încă din actualul an academic, a două cursuri postuniversitare, unul de Leadership în 

administraţie, iar celălalt de Leadership în business, pentru care există un interes deosebit. 

 

După cum declară rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, conf.univ.dr.ing. Florin 
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Drăgan, cursul de Leadership în administraţia publică se va axa pe teme precum 

sustenabilitatea soluţiilor pentru administraţia locală, inovare publică, Smart City, 

securitatea informaţiilor, în timp ce programul de Leadership în business va pune accent 

pe strategii inovative pentru organizaţii, tehnici de stimulare a creativităţii, business 

inteligent etc. 

 

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice cu expertiză în aceste domenii din 

Universitatea Politehnica Timişoara, dar şi din administraţia publică, respectiv experţi din 

mediul de afaceri. De asemenea, vor numeroşi invitaţi din ţară şi din străinătate, 

congresmeni, lideri politici şi de business. 

 

2. Universitatea Politehnica Timișoara pregătește viitorii lideri din 
administrație și business 

 

Incă de la înfiinţare, în urmă cu 100 de ani, 

Universitatea Politehnica Timișoara, cea mai 

veche instituţie de învăţământ superior din 

vestul ţării, a dezvoltat o relaţie foarte 

apropiată atât cu administraţia orașului, cât 

și cu mediul economic, contribuind în mod 

semnificativ la dezvoltarea întregii zone, fapt recunoscut, de altfel, și de administraţia 

locală actuală, care a adoptat o hotărâre privind declararea anul 2020 ca fiind Anul 

Politehnicii în Timișoara. 

Rolul de motor al dezvoltării locale s-a păstrat până în prezent, Politehnica fiind unul dintre 

factorii principali care au determinat atragerea investiţiilor în oraș și în zonă și dezvoltarea 

economică a regiunii. 

https://www.banatulazi.ro/universitatea-politehnica-timisoara-pregateste-viitorii-lideri-din-administratie-si-business/
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Această dezvoltare necesită și un management performant, atât la nivelul administraţiei, 

cât și în mediul de business, iar cum Politehnica timișoreană a fost mereu în avangarda 

inovării, în cele mai variate domenii, iată că vine și acum cu soluţii creative, prin lansarea, 

încă din actualul an academic, a două cursuri postuniversitare, unul de Leadership în 

administraţie, iar celălalt de Leadership în business, pentru care există un interes deosebit. 

După cum declară rectorul Universităţii Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin 

Drăgan, cursul de Leadership în administraţia publică se va axa pe teme precum 

sustenabilitatea soluţiilor pentru administraţia locală, inovare publică, Smart City, 

securitatea informaţiilor, în timp ce programul de Leadership în business va pune accent 

pe strategii inovative pentru organizaţii, tehnici de stimulare a creativităţii, business 

inteligent etc. 

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice cu expertiză în aceste domenii din 

Universitatea Politehnica Timișoara, dar și din administraţia publică, respectiv experţi din 

mediul de afaceri. De asemenea, vor numeroși invitaţi din ţară și din străinătate, 

congresmeni, lideri politici și de business. 
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3. Universitatea Politehnica Timișoara pregătește viitorii lideri din 

administrație și business  
 

 

Încă de la înfiinţare, în urmă cu 100 de ani, 

Universitatea Politehnica Timișoara, cea mai 

veche instituţie de învăţământ superior din vestul 

ţării, a dezvoltat o relaţie foarte apropiată atât cu administraţia orașului, cât și cu mediul 

economic, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea întregii zone, fapt recunoscut, 

de altfel, și de administraţia locală actuală, care a adoptat o hotărâre privind declararea 

anul 2020 ca fiind Anul Politehnicii în Timișoara. 

Rolul de motor al dezvoltării locale s-a păstrat până în prezent, Politehnica fiind 

unul dintre factorii principali care au determinat atragerea investiţiilor în oraș și în zonă și 

dezvoltarea economică a regiunii.  

Această dezvoltare necesită și un management performant, atât la nivelul 

administraţiei, cât și în mediul de business, iar cum Politehnica timișoreană a fost mereu în 

avangarda inovării, în cele mai variate domenii, iată că vine și acum cu soluţii creative, prin 

lansarea, încă din actualul an academic, a două cursuri postuniversitare, unul de 

Leadership în administraţie, iar celălalt de Leadership în business, pentru care există un 

interes deosebit. 

După cum declară rectorul Universităţii Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. 

Florin Drăgan, cursul de Leadership în administraţia publică se va axa pe teme precum 

sustenabilitatea soluţiilor pentru administraţia locală, inovare publică, Smart City, 

securitatea informaţiilor, în timp ce programul de Leadership în business va pune accent 

pe strategii inovative pentru organizaţii, tehnici de stimulare a creativităţii, business 

inteligent etc. 

http://crsta.blogspot.com/2020/11/universitatea-politehnica-timisoara.html
http://crsta.blogspot.com/2020/11/universitatea-politehnica-timisoara.html
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Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice cu expertiză în aceste domenii din 

Universitatea Politehnica Timișoara, dar și din administraţia publică, respectiv experţi din 

mediul de afaceri. De asemenea, vor numeroși invitaţi din ţară și din străinătate, 

congresmeni, lideri politici și de business. 

 

 

 

 

  


