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• deschiderea universit��ii spre societate, prin sporirea preocup�rilor 
pentru educa�ia continu� �i prin cooperare �tiin�ific� �i academic� în 
plan local, na�ional �i interna�ional cu toate  mediile profesionale 
interesate;

• dezvoltarea competen�elor �i compatibilit��ilor pentru o cooperare 
eficient� pe plan interna�ional;

• finalizarea procesului de constituire a celor doi poli de conducere, 
academic �i administrativ în vederea profesionaliz�rii �i eficientiz�rii 
activit��ii acestora;

• descentralizarea procesului de luare a deciziilor academice �i 
administrative de la nivelul rectoratului spre facult��i �i departamente;

• accentuarea (deplasarea) preocup�rilor în facult��i �i la nivelul 
rectoratului spre programul de studii postuniversitare (master, doctorat 
cu frecven��, formare continu� etc.);

• crearea �i sus�inerea unor centre de excelen�� în cercetare menite s� 
revigoreze �i s� dezvolte cercetarea �tiin�ific� din Politehnic� �i s� 
contribuie la formarea tinerilor cercet�tori;
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• atragerea unui num�r sensibil sporit de studen�i buni în universitate, 
inclusiv prin m�rirea num�rului de locuri în regim f�r� tax� �i cu tax�;

• dezvoltarea �i înfiin�area unor structuri noi care s� asigure o derulare 
mai competent� �i responsabil� a activit��ii  în sfera lor de cuprindere;

• ini�ierea unor proceduri �i sus�inerea tuturor demersurilor menite s� 
contribuie la dezvoltarea bazei materiale a universit��ii, cu accent pe 
dotarea laboratoarelor;

• gospod�rirea mai bun� a patrimoniului �colii;
• gestionarea chibzuit� a resurselor financiare ale universit��ii inclusiv 

prin g�sirea  formelor de cre�tere a veniturilor �i de minimizare a 
cheltuielilor;
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• elaborarea unei politici în domeniul resurselor umane prin atragerea �i 
promovarea într-o dinamic� judicioas� a  personalului academic;

• sus�inerea ini�iativelor studen�e�ti în scopul asigur�rii unor condi�ii de 
via�� �i de înv���tur� cât mai  bune în universitate, �.a.;



IMAGINEA PUBLIC� A UNIVERSIT��II

• Buletinul �tiin�ific al Universit��ii 
“Politehnica“  din Timi�oara

• Anuarele, didactic �i respectiv �tiin�ific
• Bro�urile de prezentare a universit��ii 
• Buletinul informativ al Universit��ii 

“Politehnica” din Timi�oara 
• Editura “Politehnica” 
• Internetul, prin “pagina Universit��ii 

Politehnica” 
• Mass-media, local� �i na�ional�



PROCES DE ÎNV���MÂNT-(1)

• men�inerea specializ�rilor tradi�ionale cu extensie spre 
domeniile de interes sporit precum cel informatic, 
telecomunica�ii.

• înv���mântul de lung� durat� (5 ani) continu� s� fie forma de 
baz� din Politehnic�, lui al�turându-i-se forma scurt�, de tip 
colegiu, precum �i studiile postuniversitare.

• existen�a cursurilor de studii aprofundate la care s-au ad�ugat 
cele derulate în cadrul D.E.P., înv���mântul la distan�� �i 
studiile de doctorat.

• înfiin�area de cursuri postuniversitare la forma de înv���mânt 
de tip studii aprofundate (master) solicitate �i unele fiind 
sus�inute financiar de firme str�ine din zon�.



PROCES DE ÎNV���MÂNT-(2)

• extensia �i diversificarea ofertei D.E.P. – ului, departament 
apreciat ca fiind, în domeniu, unul dintre cele mai active din �ar�.

• dezvoltarea înv���mântului la distan�� prin îmbun�t��irea 
substan�ial� a bazei materiale �i prin dublarea num�rului de 
studen�i.

• dezvoltarea formei postuniversitare de calificare prin doctorat cu 
deplasare spre zona doctoratului cu frecven��.

• cre�terea, la nivelul anului 2001, a cifrei de �colarizare alocat� în 
regim f�r� tax� (3% fa�� de anul anterior) �i cre�terea num�rului 
de studen�i cu tax�.

• continu� procesul de modernizare curricular�, extinzându-se 
segmentul de discipline activate fundamentat pe op�iunile 
studen�ilor �i pe nevoile unor companii partenere.

• s-a l�rgit scara de utilizare în procesul de înv���mânt a tehnologiei 
moderne audio, video �i multi-media.

• promovarea �i aplicarea noului regulament al activit��ii didactice 
ce integreaz� diversele reglement�ri emise în timp, precum �i 
altele noi.



PROCES DE ÎNV���MÂNT-(3)

• aplicarea �i perfec�ionarea cu bune rezultate a sistemului bazat pe 
recunoa�terea �i transferul de credite;

• generalizarea gestiunii �colarit��ii studen�ilor din UPT, ca gestiune 
informatizat�.

• sporirea dot�rilor  care stau la baza unui proces de înv���mânt 
modern datorit� str�daniei unora dintre membrii corpului didactic, a 
conducerii catedrelor, facult��ilor �i univerasit��ii.

• constituirea de departamente �i catedre subordonate direct 
Rectoratului, precum: Departamentul de Matematic�, Catedra de 
Fizic�, Catedra de Educa�ie Fizic�, Departamentul de Perfec�ionare a 
Personalului Didactic.


