CONSILIUL ACADEMIC AL UPT

Consiliul Academic al UPT
Constituire, reglementare, activități în 2018
1.
2.
3.

Consiliul academic, constituit la sfârșitul anului 2017, este un organism consultativ,
autonom și independent al Universității Politehnica Timișoara (UPT), care este organizat și
funcționează conform prevederilor Regulamentului aprobat de Rectorul universității.
Consiliul Academic are misiunea de a contribui la progresul durabil al universității prin
consilierea conducerii acesteia.
Activitățile întreprinse de Consiliul Academic al UPT în anul 2018 :
– Definitivarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliul,
– Stabilirea comisiilor Consiliului Academic și a componenței acestora,
• Comisia 1, pentru Educație integrată);
• Comisia 2, pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare;
• Comisia 3, pentru Management Academic și Administrativ);
• Comisia 4, pentru Strategii de Progres Sustenabil.
– Analizarea proceselor din universitate și elaborarea unui set de propuneri de obiective
pentru UPT.
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Principalele obiective propuse de Consiliul Academic cu privire la îmbunătățirea proceselor și
performanțelor UPT
1. Obiective de luat în considerare pentru planurile operaționale

•
•
•
•
•

•
•

Proiectul ”UPT – Universitate Europeană”,
Îmbunătățirea poziționării UPT în clasamentele/ ranking-urile academice actuale și de
perspectivă naționale și internaționale (inclusiv înscrierea UPT în noi ranking-uri relevante),
Introducerea doctoratului industrial în limba engleză la UPT,
Constituirea echipei UPT/ echipelor de elaborare, inovare integrativă, monitorizare/ control,
adaptare etc. a strategiei de progres sustenabil a UPT 2020 – 2070, racordată la Strategia
2016 – 2020 și la evoluțiile prospective interne și externe ale universității noastre,
Înființarea și funcționarea Laboratorului INOSIST ”INOvare SIStemică Transdisciplinară”
[simultan în: (a) educație; (b) cercetare-dezvoltare-inovare; (c) administrație/ servicii/
campus; (d) domeniul ”progres sustenabil” propriu și în rețele regionale/ naționale/
internaționale etc.] / posibil, alte denumiri,
Constituirea unei Baze de Date Unitare (BDU) privind (1) resursele UPT & (2) realizările
importante ale UPT & (3) relațiile externe ale UPT,
Creșterea calității lucrărilor de finalizare a studiilor (proiecte de diploma și disertații).
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2. Obiective de luat în considerare atât pentru planurile operaționale cât și pentru
planurile strategice:
• Proiectarea de noi programe de studii universitare;
• Formarea în cadrul comunității academice a unei opinii cu privire la universitatea
viitorului, constituirea unei mase critice de cadre didactice – studenți – părți
interesate favorabile acestei opinii și definirea unei strategii a UPT în direcția
opiniei identificate;
• Întreprinderea de acțiuni și demersuri pentru reeșalonarea priorităților studenților
în ceea ce privește raportul disponibilitate pentru lucru la firmă/disponibilitate
pentru studiu;
• Contracararea restrângerii autonomiei universitare cauzată de forma actuală a
standardelor specifice.

