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“Privim în urm!
cu mândrie
"i înainte
cu încredere.”
conf. univ. dr. ing. FLORIN DR!GAN
rectorul Universit!"ii Politehnica Timi#oara

Având în spate tradi"ia de peste un secol a performan"ei, iar în fa"! perspectiva noului secol, Universitatea Politehnica Timi#oara, cea mai veche 
institu"ie de înv!"!mânt superior din vestul "!rii este în continuare un lider de necontestat al sistemului de înv!"!mânt superior pe plan local, 
regional, na"ional #i chiar interna"ional.

Ast!zi, Politehnica timi#orean! este o universitate dinamic!, a$at! în plin! schimbare a paradigmei de cultur! organiza"ional!, cu accent pe 
transparentizarea #i digitalizarea activit!"ii, profesionalizarea leadership-ului prin cursuri speci%ce adresate celor cu func"ii de conducere, o 
universitate cu aproximativ 13.000 de studen"i, a$at! pe un trend ascendent, o universitate care a investit, în ultima perioad!, timp #i resurse 
pentru cre#terea num!rului de proiecte în care este implicat!, o universitate care a de%nit recent o strategie de interna"ionalizare a activit!"ii, 
care are în derulare o serie de investi"ii de anvergur! #i care #i-a stabilit #i un vast proiect pe termen mediu #i lung ce are în prim-plan dezvoltarea 
ora#ului #i a regiunii.

Universitatea Politehnica Timi#oara se a$! într-un strâns parteneriat cu mediul economic #i cu administra"ia din regiune, contribuind la  cre#terea 
atractivit!"ii Timi#oarei ca ora# universitar, cultural #i sportiv. Totodat!, universitatea joac! un rol important în proiectul Timi#oara - Capital! 
Cultural! European!, în încurajarea antreprenoriatului, în sus"inerea mi#c!rii sportive, dar #i în stabilirea strategiei energetice a Timi#oarei #i 
elaborarea unor solu"ii de regenerare urban!.

Noul secol al Politehnicii timi#orene aduce cu sine dezvoltarea unor programe noi de studii în domenii de avangard!, centre de cercetare în 
inteligen"! arti%cial!, microelectronic!, securitate cibernetic! #i programe de cercetare multidisciplinar! în colaborare cu alte universit!"i. În plus, 
fa"! de programele cu speci%c ingineresc, universitatea #i-a asumat #i o deschidere mai larg! c!tre domeniul artei, prin extinderea oportunit!"ilor 
de explorare artistic! cu un nou centru multicultural bazat pe art! contemporan!. Scopul principal este ca studen"ii s! creasc! cu valorile 
Universit!"ii Politehnica Timi#oara #i s! in$uen"eze modul în care se dezvolt! societatea pe mai multe planuri. 

Pentru studen"ii viitori #i actuali, Universitatea Politehnica Timi#oara reprezint! un mediu unde posibilit!"ile de dezvoltare sunt nelimitate. Având 
la dispozi"ie 56 de specializ!ri de licen"! din care s! aleag!, cursuri bazate pe actualele tendin"e din pia"a muncii #i profesori bine preg!ti"i, elevii 
aleg UPT pentru a se forma profesional, a face fa"! provoc!rilor #i a cre#te ca adev!ra"i speciali#ti. Dup! absolvire, 90% dintre ei î#i g!sesc un loc 
de munc! bine pl!tit, în specializarea pe care #i-au dorit-o #i au urmat-o. De altfel, chiar dac! majoritatea studen"ilor UPT nu sunt timi#oreni, ei 
r!mân aici dup! absolvire, ora#ul, cu o industrie în plin avânt, oferind cele mai avantajoase oportunit!"i de carier!, în special tinerilor ingineri, din 
ce în ce mai c!uta"i în societatea tot mai tehnologizat! de azi.
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FACULT#$I

#UniversulPosibilit!%ilorTale

• Arhitectur! #i Urbanism
• Automatic! #i Calculatoare
• Chimie Industrial! #i Ingineria Mediului
• Construc"ii
• Electronic!, Telecomunica"ii #i Tehnologii Informa"ionale
• Inginerie Electric! #i Energetic!
• Inginerie din Hunedoara
• Management în Produc"ie #i Transporturi
• Mecanic!
• Stiin"e ale Comunic!rii

• Studii universitare de licen"!, master #i doctorat, în limbile român!, englez! #i german!
• Un sistem modern de preg!tire teoretic! #i practic! adaptat în permanen"! la cerin"ele mediului economic
• Locuri de practic!/internship pentru to"i studen"ii în cadrul companiilor partenere
• Mobilit!"i de studii #i practic! în str!in!tate, sprijinite %nanciar prin programul Erasmus+
• Grad ridicat de inser"ie a absolven"ilor pe pia"a muncii (peste 90% dup! nici 6 luni de la absolvirea studiilor)



BENEFICII
STUDEN$I

Transport în comun gratuit (STPT)

Policlinic! studen"easc!Platform! educa"ional! online

Târg de cariere

Antreprenoriat pentru studen"i #i absolven"i

Finan"area particip!rii la competi"ii 
na"ionale #i interna"ionale

Acces la evenimente culturale

Cazare în c!mine studen"e#ti

Restaurante studen"e#ti

Baze sportiveBibliotec! universitar!

E-mail #i cont institu"ional dedicat

Parteneriate cu companii

Implicare în comunitate, voluntariat

Tabere gratuite în vacan&ele de var!

Ligi studen"e#ti

Oportunit!"i de studiu #i practic! în 
str!in!tate Erasmus+

Stagii de practic! sau angajare în companiile 
partenere

Burse studen"e#ti

PoliCard - Card de bene%cii
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DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu  tax!

 MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Arhitectur"
6 ani Arhitectur! 80 / 10

Concurs cu prob! de veri"care a
cuno#tin$elor / abilit!$ilor

m = 0,7 · ni + 0,3 · b

sau

Admitere f!r! concurs cu media 10 sau  Admitere 
f!r! concurs cu echivalare not! interviu cu 10**

Arhitectur"
3 ani Mobilier #i amenaj!ri interioare 30 / 10

Facultatea de Arhitectur! "i Urbanism
Ofert" educa#ional"

Oportunit"#i

Website
arh.upt.ro

Telefon
0256 404 560

Email
admitere.faut@upt.ro

Facebook
fau.timisoara

Caracterul complex al profesiei de arhitect, respectiv arhitect de interior, îmbin! elementele artistice cu cele tehnice #i necesit! o preg!tire de sintez!, formând de-a lungul 
timpului profesioni#ti capabili de a face fa$! unei palete extinse de activit!$i. Competen$ele dobândite permit absolven$ilor no#tri s! î#i de"neasc! parcursuri profesionale, atât în 
interiorul profesiei, ca arhitec$i, urbani#ti sau licen$ia$i în mobilier #i amenaj!ri interioare, dar #i în exteriorul ei, în administra$ie #i plani"care spa$ial! a teritoriului, management 
de proiect sau în domenii conexe pentru care se dezvolt! competen$e speci"ce: design gra"c #i industrial, scenogra"e, studii urbane, teorie #i critic!. 18% dintre absolven$ii FAUT 
lucreaz! în prezent în UE #i SUA, în cadrul unor birouri de arhitectur! recunoscute la nivel interna$ional.

*m —%media admitere; ni — not! prob! interviu; b —%media de bacalaureat
**pentru premian$ii competi$ilor agreate



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

 MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Calculatoare "i tehnologia 
informa#iei
4 ani

Calculatoare

Tehnologia informa!iei
155 / 25

Concurs cu prob" de veri#care a cuno$tin!elor - 
Matematic" sau Prob" bazat" pe portofoliu de 
realiz"ri 

sau

Admitere f"r" concurs cu media 10 sau Admitere 
f"r" concurs prin echivalare not" prob" de concurs 
cu 10 pentru premian!ii competi!iilor agreate

Calculatoare "i tehnologia 
informa#iei
în limba englez", 4 ani

Calculatoare 75 / 10

Inginerie sistemelor
4 ani Automatic" $i informatic" aplicat" 170 / 45

Informatic$
� ani Informatic" 6� / 30

Concurs de dosare

sau

Admitere f"r" concurs cu media 10 sau Admitere 
f"r" concurs prin echivalare not" prob" de concurs 
cu 10 pentru premian!ii competi!iilor agreate

Informatic$
înv"!"mânt la distan!", ��ani Informatic" 0 / 100

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f"r" concurs cu media 10 
QFOUSV�QSFNJBOǹJJ�DPNQFUJǹJJMPS�BHSFBUF

Facultatea de Automatic! "i Calculatoare
Ofert$ educa#ional$

Oportunit$#i

Website
ac.upt.ro

Telefon
0256 403 298

Email
admitere.ac@upt.ro

Facebook / Instagram
ac.upt.ro

Dup" ce devii dezvoltator sau arhitect software, #e proiectant Ul / UX sau expert în re%elistic", po%i s" te angajezi în companii din zona IT&C, cum ar #: Google, Microsoft, 
Amazon, Bosch; companii automotive: Continental, Autoliv (Veoneer), Hella, Vitesco Technologies, în dezvoltare embedded C / C++ sau testare, de exemplu în Autonomous 
Driving; companii de telecomunica%ii: Nokia, Alcatel Lucent, Krohne; companii software: Atoss (Java), Haufe-Lexware, Saguaro (C#); companii cu pro#l de securitate software: 
Bitdefender; companii ce furnizeaz" servicii IT: Atos, IBM, Dell; companii ce ofer" servicii de automatic": Honeywell, Accenture, BeeSpeed. Lista nu se închide aici, anual vin în 
Timi&oara companii noi ce î&i deschid #liale în birouri moderne &i care ofer" locuri de munc" bine pl"tite cu salarii de ordinul a miilor de euro net.

*m —'media admitere; n1 — not" prob" de concurs; b —'media de bacalaureat
**n2 — not" la proba de matematic"/ informatic" de la bacalaureat sau nota 5 pentru cei care nu au sus!inut aceste probe; b —'media de bacalaureat



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie chimic$
4 ani

Chimia $i ingineria substan!elor organice, 
petrochimie $i carbochimie

Ingineria substan!elor anorganice $i protec!ia 
mediului

Ingineria $i informatica proceselor chimice
$i biochimice

�� / 2�
Concurs de dosare
m = b

sau

"ENJUFSF�GǊSǊ�DPODVST�
cu media 10 pentru 
premian!ii competi!iilor agreate

Ingineria mediului
4 ani

Ingineria $i protec!ia mediului în industrie

Informatic" aplicat" în ingineria mediului
�� /���

Ingineria produselor alimentare
4 ani Controlul $i expertiza produselor alimentare �� / 1�

Facultatea de Chimie Industrial! "i Ingineria Mediului
Ofert$ educa#ional$

Oportunit$#i

Website
chim.upt.ro

Telefon

0256 403 Ū63
Email

admitere.chim@upt.ro
Instagram

chimie.upt.tm
Facebook

Chimie.Industriala.si.Ingineria.Mediului

Oportunit"!i de angajare: înv"!"mânt preuniversitar; unit"!i de producere $i comercializare de produse chimice cu utilizare în domeniile: chimic, biochimic, petrochimic, 
farmaceutic, cosmetic, textil, auto, ceramic, construc!ii, sticl", agricol, precum $i în alte sectoare industriale; institu!ii publice: prim"rii, regii autonome ap" – canal, agen!ii 
de protec!ie a mediului, direc!ii sanitar-veterinare, o#cii de protec!ia consumatorului; institute de cercetare $i proiectare; laboratoare de analiz" $i control; unit"!i de pro#l din 
industria alimentar" (în produc!ie sau în laborator); unit"!i de consultan!" pentru implementarea $i monitorizarea sistemelor de management al calit"!ii $i siguran!ei alimentare; 
departamentele de mediu ale unit"!ilor de produc!ie; unit"!i de consultan!" $i servicii de mediu; #rme de colectare $i reciclare de$euri.

*m —'media admitere; b —'media de bacalaureat



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

 MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie civil"
limba român!, 4 ani

Construc"ii civile, industriale #i agricole 
(CCIA)

C!i ferate, drumuri #i poduri (CFDP)

Amenaj!ri #i construc"ii hidrotehnice (ACH)

Construc$ii pentru sisteme de aliment!ri cu 
ap! %i canaliz!ri (CSAAC)

13� / 100

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate

Inginerie civil"
limba englez!, 4 ani

Inginerie civil! cu predare în limba englez! 
(ICE) 28 / 22

Inginerie civil"
limba german!, 4 ani

Inginerie civil! cu predare în limba german! 
(ICG) 2� / 25

Ingineria instala#iilor
4 ani Instala$ii pentru construc$ii (ICT) 36 / 34

Inginerie geodezic"
4 ani M!sur!tori terestre %i cadastru (MTC) 39 / 21

Facultatea de Construc!ii
Ofert" educa#ional"

Oportunit"#i

Website
ct.upt.ro

Telefon
0751 711 991

Email
admitere.ct@upt.ro

Facebook
ct.upt

Instagram
ct.upt.ro

Absolven"ii Facult!"ii de Construc"ii au o multitudine de posibilit!"i de angajare:

Proiectare - folosind programe de calculator speci&ce; Execu"ie; Consultan"! sau management în construc"ii; Procesul de fabrica"ie al elementelor #i al materialelor de construc"ii; 
Mediu, dezvoltare durabil!; Control #i administrare în institu"ii de stat; Regii autonome %i private (societ!"i comerciale) prestatoare de activit!"i din domeniile programelor de 
studii %i conexe (construc"ii, geodezie, topogra&e #i cadastru, instala"ii pentru construc"ii, urbanism, administra$ie local!); Educa"ie sau cercetare.

*m —'media admitere; b —'media de bacalaureat



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

 MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie electronic", 
telecomunica#ii $i tehnologii 
informa#ionale
4 ani

Electronic! aplicat!

Tehnologii #i sisteme de telecomunica"ii
��� / 6�

Concurs de dosare

sau

Admitere cu media 10 sau echivalare not! 
n1 cu 10 pentru  premian"ii competi"iilor 
agreate

Inginerie electronic", 
telecomunica#ii $i tehnologii 
informa#ionale
limba englez!, 4 ani

Tehnologii #i sisteme de telecomunica"ii �� /�5

Inginerie electronic", 
telecomunica#ii $i tehnologii 
informa#ionale
înv!"!mânt la distan"!, 4 ani

Tehnologii #i sisteme de telecomunica"ii 0 / 50

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere cu media 10 QFntru  
premian"ii competi"iilor agreate

Facultatea de Electronic", Telecomunica!ii
#i Tehnologii Informa!ionale

Ofert" educa#ional"

Oportunit"#i

Website
etcti.upt.ro

Telefon
0256 403 291

Email
admitere.etcti@upt.ro

Facebook
etctimisoara

Instagram
etcti_timisoara

Absolven"ii se pot angaja într-o gam! larg! de companii din "ar! #i str!in!tate, în domeniile: Automotive, Re"ele de telecomunica"ii, Microelectronic!, Echipamente electronice 
industriale, Robotic!, Automatiz!ri, în urm!toarele pozi"ii de inginer: proiectare hardware, testare hardware, dezvoltare software (embedded), testare software, proiectare în 
microelectronic!, proiectare re"ele de telecomunica"ii, comunica"ii de date, comunica"ii mobile, de proces, de calitate, dezvoltator aplica"ii web #i mobile, dezvoltator baze de 
date, produc"ie audio-video, dezvoltator aplica"ii IOT, ulterior preluând func"ii de coordonare/ management de echipe.
Angajatorii principali sunt companii interna"ionale de top precum: Continental, Nokia, Hella, Flex, Vitesco, Huf, Honeywell, etc.

*m — media de admitere; n1 — nota ob"inut! la una dintre urm!toarele probe de bacalaureat: matematic!, &zic! sau informatic!; b — media de la bacalaureat



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie electric"
4 ani

Electrotehnic! (ET)
��/ �� Concurs de dosare

m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate

Inginerie electric! "i calculatoare (IEC)

Inginerie energetic"
4 ani

Ingineria sistemelor electroenergetice (ISEE)
�����

Energetic! "i tehnologii informatice (ETI)

Facultatea de Inginerie Electric! "i Energetic!
Ofert" educa#ional"

Website
iee.upt.ro

Telefon

0256 403 3ŲŰ
Email

admitere.iee@upt.ro

#AngajabilitateRidicat! #LaboratoareModerne #PracticaPePrimulLoc

Prioritatea Facult!#ii de Inginerie Electric! "i Energetic! este s! preg!teasc! speciali"ti de talie interna#ional! în domeniile inginerie electric! "i electroenergetic!. Pentru a 
r!spunde acestor provoc!ri, facultatea, împreun! cu cei mai importan#i angajatori din regiunea de vest a României au preg!tit programe multidisciplinare, în care pe lâng! 
disciplinele tradi#ionale s-au introdus o serie de discipline care s! faciliteze integrarea tehnologiilor noi.

#Inginer#Angaja"iPeToateMeridianeleLumii #Antreprenor

Absolven#ii Facult!#ii de Inginerie Electric! "i Energetic! au diverse posibilit!#i de angajare "i pot construi o carier! de succes în diverse domenii: automatizarea proceselor 
industriale, proiectarea/ dezvoltarea echipamentelor cu electronic! de putere, industria automotive, proiectarea, execu#ia  "i exploatarea instala#iilor electrice la orice nivel 
de tensiune, a sistemelor de alimentare cu energie electric!, a sistemelor de iluminat; manageri energetici, producere, transport "i distribu#ie energiei electrice, sisteme de 
supraveghere "i a sistemelor de compensare a puterii reactive/ deformante. Atât $exibilitatea, cât "i larga acoperire a domeniilor din cadrul facult!#ii, permit absolven#ilor cu 
spirit antreprenorial s! î"i porneasc! "i s! dezvolte propriile afaceri.

Facebook / Instagram
fiee.upt

*m —%media admitere; b —%media de bacalaureat

Oportunit"#i



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie electric"
4 ani Inginerie electric! "i calculatoare 30 / 2�

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate

Ingineria mediului
4 ani Ingineria valori&c!rii de"eurilor 28 / 2

Inginerie $i management
4 ani

Inginerie economic! în industria chimic! "i de 
materiale

Inginerie economic! în domeniul mecanic

35 / 2�

!tiin#e inginere$ti aplicate
4 ani Informatic! industrial! 30 / 10

Ingineria autovehiculelor
4 ani Autovehicule rutiere 42 / 18

Facultatea de Inginerie din Hunedoara
Ofert" educa#ional"

Website
fih.upt.ro

Telefon
0254 207 506

Email
admitere.fih@upt.ro

Ca expert în re#elistic! po#i s! te angajezi în companii din zona IT&C, cum ar &: Google, Microsoft, Amazon, Bosch; companii automotive: Continental, Autoliv (Veoneer), Hella; 
pe dezvoltare embedded C/C++ sau testare, de exemplu în Autonomous Driving; companii de telecomunica#ii: Nokia, Alcatel Lucent, Krohne; companii software: Atoss (Java), 
Haufe-Lexware, Saguaro (C#); companii cu pro&l de securitate software: Bitdefender; companii ce furnizeaz! servicii IT: Atos, IBM, Dell etc. Absolven#ii de la Inginerie electric! 
"i energetic! sunt preg!ti#i în: aplica#ii ale calculatoarelor, automaticii "i electronicii din diverse domenii industriale, sisteme din domeniul auto, ac#ion!ri electrice, energii 
regenerabile, analiza, optimizarea, conducerea sistemelor electroenergetice, producerea, transportul, distribu#ia "i utilizarea e&cient! a energiei.

Absolven#ii de la Inginerie "i management urm!resc cariere profesionale care necesit! cuno"tin#e inginere"ti "i manageriale în orice tipuri de organiza#ii (companii, institu#ii 
publice locale sau na#ionale sau organiza#ii non-pro&t). Domeniile de angajare sunt variate: începând de la manager al propriei afaceri, pân! la consultant pe probleme de 
management la &rme multina#ionale, manager în diverse institu#ii, inginer pe probleme de calitate în inginerie industrial!, în logistic! sau marketing.
Speciali"tii cu preg!tire tehnic! superioar! în pro&l informatic, în domeniul 'tiin#e inginere"ti aplicate, sunt capabili s!-"i desf!"oare activitatea în orice domeniu ingineresc 
în care se preteaz! utilizarea tehnicii de calcul (proiectare asistat! de calculator, proiectarea (i realizarea de software, automatiz!ri industriale etc.), dar (i de alte pro&le 
unde sunt necesare cuno(tin)e interdisciplinare atât din domeniul Ingineriei electrice cât (i din domeniul Calculatoare –automatic!. Alegerea programului de studii Ingineria 
autovehiculelor corelat cu cerin#ele actuale ale mediului socio-economic, permite angajarea în cadrul unor companii de prestigiu, având ca speci&c activit!#i de concep#ie/ 
proiectare, fabrica#ie, testare, control "i mentenan#! în domeniul auto.

Facebook
fih.upt.ro

Instagram
fih_upt

*m —%media admitere; b —%media de bacalaureat

Oportunit"#i



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Inginerie $i management
4 ani

Inginerie economic! industrial!

Inginerie #i management în construc"ii

Inginerie economic! în domeniul electric, 
electronic #i energetic

Inginerie economic! în industria chimic! #i de 
materiale

1���/ �5

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate!tiin#e administrative

4 ani Administra"ie public! 3� / ��

Facultatea de Management în Produc!ie #i Transporturi
Ofert" educa#ional"

Website
mpt.upt.ro

Telefon
0256 404 286

Email
admitere.mpt@upt.ro

Absolven"ii acestor programe au perspective excelente de munc! în întreprinderi de prestigiu, precum: Azur, Best Foam, Spumotim, Johnson Controls, Continental Corporation, 
Hella, Dalli Group, Coca-Cola, Atoss, Draxlmaier, Gauss, Honeywell, Kromberg&Schubert, Lugera, Mahle, NTT Data, Nokia, Saguaro Technology, SAP, Syneto România, Toluna, 
Swoboda, Webasto, Veoneer, Visma, Zoppas Industries, ZF, FAULHABER Drive Systems, Elba, FM Logistic, Helpline, Hilti, Huawei, Demark Construct, Construct Ro.OR, ConstructNet 
Invest, Banu Invest, Constructim, Incontro, Sodolescu Imobiliare #i Construc"ii, Eugene Estate, Prim!ria Timi#oara, Consiliul Jude"ean Timi#, Consilii locale, Regii autonome, 
Prim!rii, Consilii jude"ene, Ministere #i altele.

Facebook
mpt.upt.ro

*m —'media admitere; b —'media de bacalaureat

Oportunit"#i



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

Ingineria autovehiculelor
4 ani Autovehicule rutiere 80 / 30

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate

Inginerie industrial$
4 ani

Ingineria sud"rii

Tehnologia construc!iilor de ma$ini (TCM)
���/ 20

Inginerie industrial$
înv"!"mânt la distan!", 4 ani Tehnologia construc!iilor de ma$ini (TCM IFR) 0 / 60

Inginerie materialelor
4 ani (tiin!a materialelor 3� / 15

Inginerie mecanic$
4 ani

Inginerie mecanic"

Ma$ini $i instala!ii pentru agricultur" $i industrie 
alimentar"

Ma$ini $i sisteme hidraulice $i pneumatice

Sisteme $i echipamente termice

�� / 30

Ingineria transporturilor
4 ani Ingineria transporturilor $i a tra#cului 3��/ 20

Mecatronic$ "i robotic$
4 ani

Mecatronic"

Robotic"
�0 / 20

!tiin#e inginere"ti aplicate
4 ani Inginerie medical" 35 / �

Facultatea de Mecanic!
Ofert$ educa#ional$

Oportunit$#i

Website
mec.upt.ro

Telefon
0256 403 521

Email
admitere.mec@upt.ro

Facebook
FMTimisoara

Prin cuno&tin%ele acumulate, absolven%ii Facult"!ii de Mecanic" au un rol determinant în concep%ia, fabricarea, dezvoltarea &i mentenan%a bunurilor materiale din cele mai diverse 
domenii: industria de autovehicule (automotive), mecanic" auto, energetic", transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate 
de m"sur" &i control, robo!i industriali, tehnic" de calcul, tehnic" medical", între%inere &i repara%ii în domeniul mecanic, construc%iile metalice, etc. Ei au garantat" g"sirea unui 
loc de munc" în industrie, cercetare, medii academice, înv"%"mânt liceal $i post liceal.

*m —'media admitere; b —'media de bacalaureat



DOMENIUL !I DURATA SPECIALIZAREA LOCURI PE 
DOMENII
f!r! tax! / cu tax!

 MODALITATEA DE ADMITERE
/ media de admitere* (m)

!tiin#e ale comunic$rii
3 ani Comunicare $i rela!ii publice 60 / 15

Concurs de dosare
m = b

sau

Admitere f!r! concurs 
cu media 10 pentru 
premian"ii competi"iilor agreate

!tiin#e ale comunic$rii
înv"!"mânt la distan!", 3 ani Comunicare $i rela!ii publice 0 / 75

Limbi moderne aplicate
3 ani

Traducere $i interpretare
(englez"; francez" / german") �0 / 10

Facultatea de #tiin$e ale Comunic!rii
Ofert$ educa#ional$

Oportunit$#i

Website
sc.upt.ro

Telefon
0256 404 011

Email
admitere.fsc@upt.ro

Facebook
FSCUPT

Instagram
sc.upt

Absolven%ii programelor de studii Comunicare &i rela%ii publice (înv"!"mânt cu frecven!", înv"!"mânt la distan!") coordonate de Facultatea de )tiin%e ale Comunic"rii pot deveni: 
speciali&ti în rela%ii publice (PR o*cer, Corporate A+airs O*cer); speciali&ti în rela%iile cu mass media (media relations o*cer, media planner, media buyer); speciali&ti în audit de 
comunicare; purt"tori de cuvânt; organizatori de evenimente; brand manageri; manageri de criz" (crisis manager); copywriters; account manageri; consultan%i în PR; corporate 
publishers; referen%i de specialitate marketing; consultan%i resurse umane.

Absolven%ii programului de studii Traducere &i interpretare (englez"; francez"/ german") coordonat de Facultatea de )tiin%e ale Comunic"rii pot deveni: traduc"tori generali$ti; 
interpre!i; interpre%i de rela%ie; terminologi; mediatori; corectori birou traduceri, ziar sau editur"; tehnoredactori; manageri proiecte de traducere &i interpretariat; asisten%i 
organizare traduceri &i interpretariat; asisten%i comunicare multilingv" &i rela%ii cu publicul; referen%i afaceri europene; documentari&ti; subtitratori.

*m — media de admitere; b — media de la bacalaureat







Afl! mai multe
admitere.upt.ro

Adresa Pia!a Victoriei, Nr. 2, 300006 Timi"oara, România�
Telefon +40 256 403 0��   Email BENJUFSF@upt.ro

WWW.UPT.RO

Facultatea de
Arhitectur! "i Urbanism

Facultatea de Inginerie
Electric! "i Energetic!

Facultatea de
Automatic! "i Calculatoare

Facultatea de
Inginerie din Hunedoara

Facultatea de Chimie
Industrial! "i Ingineria Mediului

Facultatea de
Management în Produc#ie

"i Transporturi

Facultatea de
Construc#ii

Facultatea de
Mecanic!

Facultatea de Electronic!,
Telecomunica#ii "i Tehnologii

Informa#ionale

Facultatea de
$tiin#e ale Comunic!rii


