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Componența și Comisiile de specialitate  
ale Consiliul Academic al UPT 
 
Consiliul Academic este un organism consultativ, autonom și independent al Universității Politehnica 
Timișoara (UPT), care este organizat și funcționează conform prevederilor Regulamentului aprobat de 
Rectorul universității. Potrivit regulamentului, Consiliul Academic este subordonat Rectorului UPT, are 
misiunea de a contribui la progresul durabil al universității prin consilierea conducerii acesteia și este 
coordonat de un Birou al Consiliului alcătuit dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar. 
 
La data constituirii lui, Consiliul Academic este format din următoarele 12 personalități ale UPT -
profesori universitari netitulari cu bogată experiență didactică, de cercetare științifică și managerială- 
desemnate de Rectorul UPT în baza drepturilor conferite de Legea 1/2011 a Educației Naționale: 
 
1. BOLDEA Ion Gheorghe, Membru al Academiei Române 
2. CARȚIȘ Ioan Gheorghe, Rector al UPT în perioada 1996 – 2004 
3. DE SABATA Coleta, Rector al UPT în perioada 1981 – 1989 
4. DRAGOMIR Toma-Leonida 
5. HEPUȚ Teodor 
6. LUCACI Gheorghe 
7. NICHICI Alexandru, Rector al UPT în perioada 1992 – 1996 
8. POPA Horia Liviu 
9. POPESCU Viorel 
10. RADOSLAV Radu 
11. SUPERCEANU Rodica 
12. TODINCA Teodor 
 

Conducerea Consiliului Academic al UPT 
 
Președinte: DRAGOMIR Toma-Leonida 
Vicepreședinte: POPA Horia Liviu 
Secretar general: TODINCA Teodor 
 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Academic al UPT 
 
În contextul misiunii asumate și a direcțiilor de lucru prevăzute în regulament, în cadrul Consiliului sunt 
constituite 4 comisii de specialitate, care vor elabora analize, studii și propuneri pentru adoptarea de 
strategii și tactici de progres sustenabil, și implementarea de programe și proiecte esențiale pentru UPT 
și de programe importante pentru comunitatea regională, națională și europeană: 
 
Comisia pentru Educație integrată, care își propune să se preocupe de: 

 integrarea politicilor de resurse umane ale comunității UPT referitoare la ansamblul elev-student-
absolvent/alumni-cadru didactic-cercetător științific cu scopul atragerii de studenți diligenți, 
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stimulării inovării și excelenței în rândul studenților, obținerii de performanțe didactice și de 
cercetare-dezvoltare-inovare; 

 extinderea cooperărilor academice regionale, naționale și internaționale ale UPT și prezentarea de 
oferte academice sustenabile; 

 comunicarea de marketing integrată cu ansamblul pieței forței de muncă pentru atragerea de 
doctoranzi valoroși din țară și străinătate, de cadre didactice și cercetători talentați și pentru 
sporirea șanselor de angajare a absolvenților UPT. 

 
Președinte: Todinca T 
Membri: Dragomir T.L., Lucaci Gh., Nichici Al. 
 
Comisia pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare, care își propune să se preocupe de: 

 orientarea cercetării – dezvoltării – inovării spre domeniile de vârf, prezente și viitoare, corelat cu 
resursele UPT, accesarea de finanțări din programe naționale și internaționale, promovarea 
rezultatelor la nivel regional, național și european; 

 fortificarea infrastructurii de cercetare și angrenarea pe această bază în rețele academice de 
excelență și clustere regionale, naționale și internaționale competitive, prin produse și tehnologii; 

 crearea/ fortificarea de echipe inter- multi- și transdisciplinare de cercetare – dezvoltare – inovare, 
inclusiv cu includerea în cadrul lor a unor studenți masteranzi și doctoranzi talentați, a unor 
absolvenți valoroși ai UPT, respectiv a unor specialiști din alte instituții din țară și străinătate. 

 
Președinte: Boldea I. 
Membri: Gh., Hepuț T., Popa H.L., Superceanu R, Todinca T. 
 
Comisia pentru Management Academic și Administrativ, care își propune să se preocupe de: 

 îmbunătățirea continuă a calității managementului, armonizarea activităților instituționale și 
creșterea eficienței în administrație și servicii în cadrul UPT; 

 dezvoltarea și protecția patrimoniului UPT; 

 crearea unui cadru care să stimuleze integrarea studenților și absolvenților în universitate. 
 
Președinte: Lucaci Gh. 
Membri: Carțiș I. Gh., De Sabata C., Popescu V. 
 
Comisia pentru Strategii de Progres Sustenabil, care își propune să se preocupe de: 

 sintetizarea unei strategii prospective de progres durabil al UPT ca suport pentru viitoarele strategii 
succesive de 4 ani ale UPT; 

 cooperarea UPT pe plan regional, național și internațional în domeniul ”progres sustenabil”, 
promovarea imaginii UPT în colaborare cu fundațiile și asociațiile partenere, 

 orientarea inovării transdisciplinare integrative (domeniile educație – cercetare/dezvoltare/ inovare 
– management - progres sustenabil”, 

 
Președinte: Popa H. L., 
Membri: Dragomir T.L., Radoslav R.  
 
 
16 aprilie 2018 
 

   Președintele Consiliului Academic al UPT,   Rector, 
Prof. univ. dr.ing. Toma-Leonida DRAGOMIR     Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN 


