
Comitetul Director este un organism consultativ, autonom și independent al Universității Politehnica Timișoara, 
functionând conform prevederilor Cartei UPT. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea UPT prin consilierea 
conducerii universității în definirea strategiei pentru educație, strategiei investiționale, strategiei pentru activitățile 
antreprenoriale, dar și a strategiilor pentru cercetare și dezvoltare instituțională. Comitetul își propune, de asemenea, 
să fie un promotor activ al imaginii universității în exterior.

Comitetului Director își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de 
el însuși, aprobat de Rector.

Comitetul Director este constituit din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional 
(antreprenori, directori de companii, reprezentanți ai mediului economic și educațional), desemnate de Rector.

Conducerea Comitetului Director al UPT
Președinte: Dan Bedros
Vicepreședinte: Christian von Albrichsfeld
Vicepreședinte: poziție vacantă
Secretar general: Ovidiu Șandor

Comitetului Director
al Universității Politehnica Timișoara
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Comisiile de specialitate 
ale Comitetului Director 

În cadrul Comitetului Director sunt constituite comisii de specialitate care își propun să contribuie la soluționarea 
unor aspecte specifice. Comisiile de specialitate și atribuțiile acestora sunt:
Comisia de strategie şi cooperare internaţională:
•	 implementarea unui sistem de indicatori-cheie de succes;
•	 optimizarea administrării organizatorice a diverselor structuri din UPT.

Președinte: Christian von Albrichsfeld
Membri: Dan Bedros, Horațiu Moldovan, Gelu Murariu, Ioan Silviu Doboși, Radenko Prnja

Comisia de dezvoltare didactică şi cercetare:
•	 creşterea calității învățământului din UPT;
•	 optimizarea structurii şi conținutului programelor de învățământ din UPT;
•	 analizarea tendințelor şi nevoilor mediului de afaceri la nivel regional şi global.

Președinte: Mihai Muțiu
Membri: Ilie Vlaicu, Peter Hochmuth, Christian von Albrichsfeld, Gelu Murariu, 

Comisia de dezvoltare administrativă:
•	 definirea şi implementarea unei strategii de creştere a veniturilor UPT;
•	 definirea şi implementarea unei strategii de utilizare coerentă a bunurilor patrimoniale ale UPT şi de dezvoltare 

a acestora.

Președinte: Ovidiu Șandor
Membri: Ioan Silviu Doboși, Gheorghe Cocian, Carmen Rusmir, Sorin Maxim

Comisia de promovare:
•	 promovarea universității, mai ales în rândul tinerilor de liceu, în vederea creşterii numărului de candidați;
•	 promovarea generală a universității.

Președinte: Zeno Blajovan
Membri: Romulus Lucaciu, Mihai Muțiu, Ovidiu Șandor, Florin Ciocan,  Sorin Samonid

3




