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Conform prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rectorul universității prezintă anual un raport privind starea 
universității.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, una dintre şcolile româneşti de învăţământ superior cu
tradiţie şi recunoaştere în plan naţional şi internaţional, s-a adaptat în permanenţă cerinţelor de competenţă academică ale societăţii, prin
implicarea continuă în cercetare şi inovare în domenii specifice şi prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar şi
postuniversitar.

Evaluarea instituţională, realizată în intervalul iunie - noiembrie 2012, de o echipa de evaluare EUA, a arătat că „Universitatea Politehnica din
Timişoara este o universitate performantă, care se bucură de o reputaţie deosebită în societatea înconjurătoare” şi care „este angajată în
procesul de îmbunătăţire continuă şi este, ca atare, bine poziţionată pentru a răspunde provocărilor curente şi viitoare, în special atunci când
mediul operaţional naţional se va stabiliza şi, aşa cum se speră, se va îmbunătăţi. Mai mult, universitatea a demonstrat din plin că are
capacitatea de a învinge dificultăţi, cum sunt restricţiile bugetare”.

În completare la aceste aprecieri pozitive, poate cea mai relevantă recunoaștere este clasarea universității intre primele 1000 de universități din
lume și pe locul patru în topul universităților din România, conform clasamentului internațional realizat de SCImago și SCOPUS, după
Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea din București și cu mult înaintea următoarei
universități din Timișoara- Universitatea de Medicină și Farmacie”Victor Babeș”- clasată pe locul al 13-lea pe țară.
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SIR Global 2013 – Higher Education – Rank: Output 
2007 - 2011
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Scopus ranking – focus on Romanian Universities – 2013 
(Perioada de evaluare 2007-2011)
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RAPORTUL RECTORULUI 2013

Prezentarea detaliată a situaţiei pe principalele direcţii strategice ale universităţii pe anul 2013

• Învăţămînt
• Cercetare –inovare
• Resurse umane
• Calitate
• Audit public intern
• Etica universitară
• Comunicatii şi informatizare
• Comunicare si imagine
• Biblioteca
• Patrimoniu
• Achiziţii Publice
• Social 
• Execuţia bugetară
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