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REGULAMENT 
al Consiliul Academic al Universității Politehnica Timișoara 
 
 
 
 

1. Misiune, componență, autonomie 
 

1.1. Consiliul Academic, denumit în continuare „Consiliu”, este un organism consultativ, autonom și 
independent al Universității Politehnica Timișoara (UPT), asociat Comitetului director al UPT care 
funcționează conform prevederilor Cartei UPT 2014, art. 176 și 177. Misiunea Consiliului este de a 
contribui prin activități de consultanță, destinate conducerii UPT, la progresul sustenabil al universității, la 
adoptarea de strategii și tactici performante precum și la implementarea de proiecte esențiale pentru 
universitate și de programe importante pentru comunitatea regională, națională și europeană. Direcțiile 
asociate misiunii sunt:  

 Educație integrată performantă și flexibilă, adaptată pieței forței de muncă actuale și viitoare, 

 Cercetare – Dezvoltare – Inovare orientate spre excelență, 

 Management academic și administrativ performant, 

 Promovarea progresului sustenabil al UPT și la nivel regional / național / european. 

Principalele așteptări ale UPT în cooperarea cu Consiliul sunt concentrate pe elaborarea de studii, 
obținerea de informații, baze de date și know-how, necesare adoptării unor decizii majore privind 
dezvoltarea pe termen mediu și lung a sistemului de formare inginerească și de cercetare-dezvoltare-
inovare propriu UPT. 

1.2. Consiliul este format din 12 – 20 personalități reprezentative ale comunității academice a Politehnicii, 
buni cunoscători ai realității trecute și prezente, care au probat aptitudini și disponibilități pragmatice, 
vizionare și inovative pe termen lung pe plan academic, științific și managerial (foști rectori ai UPT, 
academicieni, profesori universitari emeriți, profesori universitari cu bogată experiență didactică, de 
cercetare științifică, managerială – netitulari). 

1.3. Autonomia funcțională de care dispune Consiliul asigură valorificarea cât mai bună a potențialului 
creator și inovativ al membrilor săi, dreptul de proprietate intelectuală a acestora și promovarea 
neîngrădită a libertății academice. Autonomia se manifestă - în principal - prin: 

 Stabilirea priorităților, modalităților de lucru, programelor și echipelor de acțiune,  
 Stabilirea de proiecte de cercetare proprii cu obiective convergente  misiunii Consiliului,  
 Stimularea schimbului de idei între membrii Consiliului, inclusiv în prezența altor membri ai 

comunității academice a UPT, prin reuniuni tematice cu caracter colegial, organizate ad-hoc sau 
la solicitarea președintelui Consiliului și / sau Rectorului UPT, 

 Promovarea consensului ca unică formă de validare a rezultatelor activității desfășurate în cadrul 
Consiliului. 

1.4. Consiliul este subordonat Rectorului UPT. Organizarea și funcționarea Consiliului este precizată de 
prezentul „Regulament al Consiliului Academic al Universității Politehnica Timișoara”. 
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2. Membri  
 

2.1. La constituire, în anul 2018, Consiliul este compus din 12 membri. Ulterior numărul membrilor poate 
fi extins, potrivit articolului 1.2 de mai sus, în corelație cu cerințele UPT și activitățile întreprinse.  

2.2. Participarea membrilor Consiliului la activități de consultanță care vizează dezvoltarea durabilă a 
UPT pe direcțiile menționate la art.1.1 este întreprinsă benevol, fiind determinată de atașamentul lor 
profund la sistemul de valori și principii promovat, de aproape un secol, de Școala Politehnică din 
Timișoara / Universitatea Politehnica Timișoara. Membrii Consiliului nu sunt remunerați pentru activitatea 
de consultanță. 

2.3. Componența numerică și nominală a Consiliului este aprobată de Rectorul UPT. Membri Consiliului 
nu pot delega altcuiva activitatea lor în cadrul Consiliului. 

2.4. În cazul când un subiect aflat în discuție poate genera interese directe unui anumit membru al 
Consiliului, acesta are obligația de onoare de a menționa acel conflict de interese. 

2.5. Orice membru care, din oricare motive, nu mai poate activa în Consiliu va informa președintele 
Consiliului în cel mai scurt timp.  

2.6. Calitatea de membru al Consiliului Academic este menținută sau retrasă de Rectorul UPT cu 
excepția cazurilor când retragerea unui membru se face la cerere.  
 

3. Organizare și funcționare  
 

3.1. Consiliul își alege la fiecare 2 ani „Biroul de coordonare al Consiliului” alcătuit din președinte, 
vicepreședinte și secretar, numirea biroului făcându-se prin decizia Rectorului UPT. Alegerea Biroului de 
coordonare al Consiliului se face printr-un proces electiv valid, având drept criteriu de discriminare 
majoritatea simplă de voturi. 

3.2. Președintele Consiliului reprezintă Consiliul în raport cu celelalte structuri ale UPT și în fața terților. 

3.3. Vicepreședintele Consiliului preia atribuțiile președintelui când acesta i le deleagă sau când acesta 
nu este disponibil. 

3.4. Secretarul Consiliului asigură organizarea ședințelor de lucru, comunicarea între membrii Consiliului, 
comunicarea cu structurile UPT și gestiunea documentelor Consiliului. 

3.5. Biroul de coordonare al Consiliului elaborează și actualizează programul anual al Consiliului, 
alcătuiește ordinea de zi a ședințelor pe baza propunerilor membrilor și ale Rectorului UPT, realizează 
comunicările publice, elaborează rapoartele de activitate și asigură îndeplinirea misiunii Consiliului.  

3.6. Consiliul își poate constitui „Comisii de specialitate” care își aleg „Coordonatorii de comisii”. 
Propunerile comisiilor se dezbat în plenul Consiliului. Pe baza lor se elaborează recomandări către 
Rectorul și structurile de conducere ale UPT, studii și analize privind îmbunătățirea performanțelor UPT. 
Transparența activităților derulate și comunicarea eficientă între părțile interesate, cu eliminarea oricăror 
restricții și tendințe de cenzurare, accelerează finalizarea activităților asumate. 

3.7. Consiliului Academic al UPT se întâlnește în ședințe plenare cu durata de cel mult 2 ore: 

- ședințe plenare ordinare, cel puțin o dată pe trimestru, 
- ședințe plenare extraordinare, atunci când este necesar sau ca urmare a solicitărilor 

conducerii UPT. 

3.8. În afara ședințelor plenare, membrii Consiliului se pot reuni și cu alte ocazii, în întâlniri de lucru ale 
Comisiilor de specialitate, în întâlniri cu alte structuri ale UPT, cu membri ai Comitetului Director al UPT, 
cu alumni UPT etc. 
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3.9. Cvorumul de ședință este de jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului. Este preferabil ca 
hotărârile să fie luate prin consens. Dacă, totuși, este necesar un vot, acesta va fi deschis, deciziile fiind 
luate cu majoritatea simplă a celor prezenți. Ședințele, în principiu, nu sunt publice. 

3.10. La întâlnirile de lucru ale Consiliului poate fi invitată orice persoană, fie din cadrul UPT, fie din 
exterior (de exemplu, membri ai Comitetului Director al UPT, alumni UPT), a cărei competență se 
consideră oportună la discutarea subiectelor de pe ordinea de zi. 

3.11. Pentru buna desfășurare a activităților și realizarea misiunii Consiliului, UPT va asigura și va pune 
la dispoziția Consiliului infrastructura necesară, inclusiv personal administrativ dacă este cazul, precum și 
posibilități de documentare adecvate și consultare prin mijloace electronice.  
 

4. Comunicare și relaționare 
 

4.1. Relațiile dintre Consiliu și UPT, coordonate la nivelul cel mai înalt de președintele Consiliului și de 
Rectorul UPT, sunt în esența lor relații de parteneriat și cooperare. Interacțiunea Consiliului cu UPT 
decurge prin intermediul Rectorului și se realizează în principal prin: 

˗ invitarea la întâlnirile Consiliului a unor reprezentanți ai UPT și a membrilor Comitetului director; 
˗ participarea membrilor Consiliului, în calitate de invitați, la întâlniri ale structurilor de conducere 

din UPT, la conferințe tematice sau alte manifestări publice organizate sub egida UPT; 
˗ consilierea Rectorului UPT și oferirea de suport prin elaborarea de studii și analize în mod 

independent sau prin colaborare cu Comitetul director și entități ale UPT; 
˗ organizarea unor întâlniri comune necesare îndeplinirii programului anual al Consiliului. 

4.2. Recomandările studiile și analizele realizate de Consiliu nu se fac publice, cu excepția situațiilor în 
care Consiliul și Rectorul UPT consideră că publicarea acestora este necesară. 

4.3. Președintele Consiliului reprezintă Consiliul în relațiile cu terțe părți. 

4.4. Membrii Consiliului pot exprima public păreri referitoare la aspecte asociate misiunii Consiliului, cu 
obligația de a preciza că este vorba despre păreri personale care nu reprezintă poziția Consiliului. 
 

5. Modificarea prezentului regulament 
 

5.1 Regulamentul Consiliului se corelează în permanență cu prevederile Cartei UPT. 

5.2 Modificarea regulamentului se decide în ședință plenară a Consiliului, prin acceptare de către 
jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului. 
 

Adoptat în ședința din 12 martie 2018 a Consiliului Academic al UPT, prin votul unanim a 12 membri 
prezenți (din totalul de 12).  
 

 
 

  Președintele Consiliului Academic al UPT,                                                   Rector, 
       Prof.univ.dr. ing. Toma-Leonida DRAGOMIR                          Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN 
 
 
Regulamentul a fost validat prin HCA nr. 15 din 27 martie 2018.  
 

 


