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Cuvântul Rectorului
În urmă cu 100 de ani, Timișoara reușea deschiderea primei universități din această parte de 
țară. A fost un demers care începuse în urmă cu 14 ani, în 1906, când Consiliul Municipal întrunit 
în 26 noiembrie propunea un memoriu privind necesitatea înființării unei școli politehnice. 
În 1907 primarul Carol Telbisz înaintează memoriul Ministerului Instrucțiunii Publice din 
Budapesta. Propunerea avea să fie respinsă. La 29 aprilie 1912, Consiliul Municipal se adresează 
reputatului profesor Kornel Zelovich, de la Politehnica din Budapesta, cu rugămintea de a susține 
și argumenta necesitatea întemeierii unei instituții tehnice universitare la Timișoara. Acesta 
elaborează un memoriu foarte documentat, prin care demonstrează necesitatea înființării celei 
de-a doua Politehnici în Ungaria. Chiar dacă între timp începe și primul război mondial, Ministerul 
deleagă o comisie formată din rectorul Politehnicii din Budapesta și 9 profesori care să discute 
cu Primăria orașului Timișoara. În cele din urmă, în februarie 1917, iată, la 10 ani de la primul 
memoriu înaintat, comisia își prezintă concluziile și, totodată, acordul pentru înființarea celei 
de-a doua Politehnici a Ungariei, recomandând orașul Timișoara. Evenimentele tulburi din anii 
1917-1919 au făcut ca înființarea propriu-zisă să se lase așteptată.
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După intrarea sub administrație românească a orașului, în vara lui 1919, o serie de personalități 
din România iau poziție cu referire la înființarea unei Politehnici la Timișoara. În septembrie 1920, 
Ministerul Lucrărilor Publice, sub conducerea căruia se afla învățământul tehnic, desemnează o 
comisie care, împreună cu factorii locali timișoreni, să studieze condițiile pentru fondarea Școlii 
Politehnice. În data de 11 noiembrie 1920, iată la 14 ani de la primul demers, este semnat de către 
Regele Ferdinand Decretul Lege privind înființarea, din 15 Noiembrie 1920, a „Şcoalei Politehnice” 
din Timișoara. Acestui monarh îi datorăm și memorabila frază rostită câțiva ani mai târziu şi care, 
între timp, a devenit deviza universităţii: „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-
însa”. În 2 decembrie 1920, cunoscutul scriitor Camil Petrescu scria în cotidianul „Țara”: „Este de 
netăgăduit că această școală, prin înaltul ei nivel cultural, va contribui foarte mult ca să facă din 
Timișoara centrul intelectual pe care îl dorim cu toții”.

În acest context aș puncta doar ce a însemnat Politehnica pentru dezvoltarea învățământului 
superior timișorean și regional. În 4 noiembrie 1938, Academia de Înalte Studii Agronomice din 
Cluj se transformă în Facultate de Agronomie, subordonată Politehnicii din Timișoara. În 1940, 
aceasta se mută la Timișoara unde funcționează în cadrul Politehnicii. La 30 iulie 1945 are loc 
promulgarea de către Regele Mihai I al României a Legii 617 pentru înfiintarea Facultății de 
Agronomie, în cadrul Politehnicii din Timișoara, unde a funcționat până la 1 septembrie 1948, 
dată la care s-a constituit ca Institut Agronomic independent. Încă din 1944, în memoriul adresat 
Regelui de către ministrul educației, privind înființarea unei universități în Timișoara (ce urma 
săcuprindă mai multe facultăți, dar în final s-a înființat doar cea de Medicină), se precizează că 
„Unele catedre vor putea beneficia de ospitalitatea Politehnicii din Timișoara, 

care este bine utilată și dornică de a contribui la consolidarea culturală a Banatului”. Reforma 
învățământului din 1948 avea să ducă la constituirea Institutul Pedagogic. Din lipsa unei clădiri 
proprii, institutul a funcționat, până la finele anului 1950, în clădirile Politehnicii, iar cei dintâi 
profesori ai noului institut pedagogic au fost recrutați din rândul unor eminenți dascăli ai 
Institutului Politehnic. Primul Rector al Universității de Vest, înființată pornind ca și construcție 
de la Institutul Pedagogic, a fost profesorul Ioan Curea, care a înființat Stația seismografică 
a Institutului Politehnic Timișoara. Au urmat înființarea institutelor de subingineri: 1970 
Hunedoara, 1971 Reșița, 1972 Arad.

În acest prim secol, Politehnica a contribuit decisiv la dezvoltarea modernă a orașului Timișoara 
sau a regiunii. Nu o să mai punctez ce a însemnat universitatea noastră prin numărul de 
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absolvenți de-a lungul anilor, prin dezvoltarea sau suportul oferit cercetării științifice, prin ceea 
ce a reprezentat ca argument câteodată decisiv pentru atragerea de investiții în zonă. Brandul 
Politehnicii a însemnat și sport, muzică, artă, a însemnat și implicare în viața comunității. Am 
construit profesioniști, lideri pentru Timișoara, Timiș dar și pentru alte municipii sau județe din 
România sau companii de pe întregul mapamond.  

Cred că așa înțelegem cine suntem și ce așteptări sunt de la noi. În 1920 universitatea se înființa 
la 2 ani de la terminarea Marelui Război, primul război mondial, după ce, în ultimii 2 ani, regiunea 
Banat fusese proclamată republică pentru 4 luni și avusese 3 administrații diferite, cea românească 
fiind instituită de doar mai bine de un an. Mai mult, România nu fusese ocolită de epidemiile de 
tifos sau de gripă spaniolă din perioada de final a războiului. Deci o perioadă foarte grea.

Dar unde suntem astăzi? Suntem mulțumiți? Unii probabil vor spune da, dar cred că majoritatea 
am spune nu. Și nu neapărat pentru că apărem sau nu în anumite rankinguri universitare. Nu 
pentru că avem un patrimoniu mai mare sau mai mic, chiar dacă aici chiar stăm bine. Nu pentru că 
reușim să atragem sau nu mai multe resurse financiare prin cercetare-dezvoltare. Ci pentru că în 
ADN-ul Politehnicii e scris că întotdeauna vrem mai mult, vrem să dăm totul, nu să ne mulțumim 
cu ce avem. Un proverb internațional spune că „în vremuri de criză, unii construiesc baraje, 
dar cei înțelepți construiesc poduri”. Poate că vremurile de acum, dincolo de restricțiile care ne 
deranjează, dincolo de faptul că ne scot din confortul social dat de modul de predare clasic, dincolo 
de o anumită presiune, ne oferă și oportunitatea de a construi aceste poduri de care cred că avem 
atâta nevoie.  Și aceste poduri vor constitui forța comunității noastre, în care relația de parteneriat 
profesor-student constituie fundamentul procesului didactic iar serviciile administrative devin 
instrumente puternice în slujba îndeplinirii obiectivelor comunității. Poate că după ce construim 
sau reconstruim aceste poduri vom folosi mai mult noi și mai rar eu, vom înlocui unele decizii 
arbitrare cu metodologia sau lipsa de răspundere din unele cazuri cu asumarea.

Cunoscutul filozof Soren Kierkegaard spunea că „Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, 
dar trebuie trăită privind înainte”. Deci, cum va arăta Politehnica peste încă 100 de ani? Vom mai 
folosi amfiteatrele pentru cursuri sau vom avea o prezență la distanță prin folosirea unor ochelari 
sau lentile speciale iar pereții fiecărei locuințe pot fi tapetați cu un ecran de grosimea unei coli 
de hârtie? Ne vom mai deplasa la universitate cu mașinile proprii sau orașul va asigura un trafic 
bazat pe vehicule autonome? Vom mai merge la medic sau vom avea o monitorizare permanentă 
a sănătății prin intermediul senzorilor pe care îi vom avea instalați pentru diverse funcții de bază 
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ale organismului? Va mai conta limba de predare a cursului sau translatoarele universale vor fi 
complet integrate în viața oamenilor? Învățământul va mai rămâne doar în sistemul Humboldtian 
sau va fi influențat de noi curente, cum ar fi cel al școlilor creative, al lui Robinson? Doar din aceste 
câteva idei și ne putem da seama că vor dispărea câteva profesii sau se pot schimba fundamental. 
Nu știm cum va evolua tehnologia pe un termen așa lung, dar, dacă reușim să construim la acest 
început de nou secol un fundament solid, cred că vom face față oricăror evoluții.

La mulți ani, Universitatea Politehnica Timișoara!

La mulți ani și multă sănătate, dragi politehniști!

Vivat, crescat, floreat!

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, 
Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara
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Universitatea Politehnica Timișoara, 
scurt istoric
Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european 
marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – 
cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea 
românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi 
una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin 
activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni 
prestigioşi. În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea 
cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, 
de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, 
totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia 
în plan local, regional, naţional, internaţional.
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În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, institute şi 
centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile 
tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale 
universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 
departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi 
auxiliar numără în jur de 1000 cadre.  

Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena 
cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr 
considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes 
în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în 
acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării 
în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, 
seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma 
Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. 
Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare 
pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea 
Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv 
principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. 
Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor 
societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul 
socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, 
răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa 
muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în 
foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al 
echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de 
modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, 
Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu 



10

numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sud şi Canada, concretizate în peste 
190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod 
direct.

Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu 
aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

Contacte UPT
Rectorat

Rectorat, Piața Victoriei nr. 2, et. 3, sala 314
Timișoara, 300006
Tel.: 0256 403 011 
Fax: 0256 403 021
E-mail: iolanda.cosovan@upt.ro

Prorector Proces de Învățământ, Problematică Studențească și Asigurarea Calității 

Rectorat, Piața Victoriei nr. 2, et. 3, sala 312
Timișoara, 300006
Tel.: 0256 403 013
Fax: 0256 403 023
E-mail: laura.mirica@upt.ro
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Facultățile UPT

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
sc.upt.ro

Facultatea de Mecanică
mec.upt.ro

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
mpt.upt.ro

Facultatea de Inginerie Hunedoara
fih.upt.ro

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
et.upt.ro

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale
etc.upt.ro

Facultatea de Construcţii
ct.upt.ro

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
chim.upt.ro

Facultatea de Automatică şi Calculatoare
ac.upt.ro

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
arh.upt.ro
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Servicii pentru studenți

Direcția Socială

Adresă

Cămin 4C, Aleea Studenților, Timișoara, 300551
Fax: 0256 404 324
E-mail: secretariat@social.upt.ro

Director — Maria PALFALVI, 0256 404 322

Șef birou cazare și burse — Marian CÂRCIUMARU, 0256 404 325

Șef birou Servicii masă și alte facilități — Mihai Ioan COSTA, 0256 404 325

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara

Website: library.upt.ro

Adresă

Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2b, 300223 – Timişoara

Contact

Secretariat — 0256 404 710
Prelungiri — 0256 404 777

Acte de studii

Rectorat UPT - Biroul Acte de Studii: pe bază de programare prealabilă, la numărul de telefon 
0256 403 160 sau 0256 403 162, de luni până joi în intervalul orar 12-15.
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Acte de studii

Rectorat UPT - Biroul Acte de Studii: pe bază de programare prealabilă, la numărul de telefon 
0256 403 160 sau 0256 403 162, de luni până joi în intervalul orar 12-15.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Website: ccoc.upt.ro

Adresă

Clădirea Bibliotecii Universităţii Politehnica Timişoara
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2B, sala A001
Timişoara, România
Telefon: 0256 404 704
E-mail: ccoc@upt.ro

Cui ne adresăm în UPT pentru 
diferite probleme?

www.upt.ro/Informatii_informatii-generale_315_ro.html
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Harta Campusului 
Universitar
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Cămine
Universitatea Politehnica Timişoara administrează, în Timișoara, un număr de 16 cămine 
studenţeşti din care 14 sunt amplasate în Complexul studenţesc iar 2 sunt amplasate în perimetrul 
Facultăţii de Mecanică.

Căminele din Complexul studenţesc sunt amplasate pe Aleea 
Studenţilor şi sunt supravegheate prin sisteme video.Toate căminele 
oferă studențilorspații de cazare moderne recent amenajate şi utilate 
(conexiune internet, cablu TV, frigider). Mai multe informatii se gasesc 
pe pagina dedicată: upt.ro/Informatii_cazari_303_ro.html.

Înscrierea în cămin se face în conformitate cu cele prevăzute în 
regulamentul privind organizarea și funcționarea Complexului de 
cazare al UPT.

Căminele: 19C, 20C, 21C, 22C

Căminele sunt de tip apartament cu camere de 5 locuri. Un apartament 
este compus din câte 2 camere cu grup sanitar comun. Pe fiecare dintre nivelele căminului există 
câte o bucătărie respectiv o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou şi 
frigider. Fiecare cămin are cel puţin două săli de lectură.

Amplasare: Complexul Studenţesc din Timişoara, Aleea Studenţilor nr. 19C - 22C.

Acces: de pe strada Cluj sau Aleea Sportivilor.

Contact administratori:

Căminul 19C: Petru Constantin MOROȘAN tel. 0256 404 350
Căminul 20C: Sorina POPESCU  tel. 0256 404 364
Căminul 21C: Ana Maria GÂRJELIA tel. 0256 404 365
Căminul 22C: Zorca VLAD  tel. 0256 404 371
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Căminele 1C, 2C, 4C, 7C 

Cămine cu camere de 5 locuri. Fiecare nivel beneficiază de grup sanitar comun și o spălătorie. 
Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou, chiuvetă și frigider. Fiecare cămin are cel 
puțin două săli de lectură.

Amplasare: Complexul Studentesc din Timișoara, Aleea Studenților nr. 1C-7C

Acces: de pe Aleea Sportivilor sau strada Cluj.

Contact administratori:

Căminul 1C: Livia IAMNITCHI  tel. 0256 404 330
Căminul 2C: Darie Petre GOGOAȘE tel. 0256 404 333
Căminul 4C: Cristina Georgeta SĂRĂCIN tel. 0256 404 328
Căminul 7C: Lucian LAZEA  tel. 0256 404 335

Căminele 1 MV și 2 MV 

Cămine cu camere de 5 locuri (căminul 1 MV beneficiază și de camere cu 2 și 3 locuri) Fiecare nivel 
beneficiază de grup sanitar comun și o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, 
mobilier nou, chiuvetă și frigider.

Amplasare: Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 1, Timișoara.

Căminele se află în vecinătatea facultăților de Mecanică și Construcții. Acces de pe Bulevardul 
Mihai Viteazul, Bulevardul Eroilor sau strada Traian Lalescu.

Contact administratori:

Căminul 1MV: Daniela IONESCU tel  0256 - 404073
Căminul 2MV: Mirela MARTINOV tel. 0256 - 404075
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Căminele: 8C, 9C, 11C, 14C

Fiecare nivel beneficiază de două grupuri sanitare comune, o bucătărie şi o spălătorie. Camerele 
sunt dotate cu internet, cablu TV, mobilier nou şi frigider. Fiecare cămin are sală de lectură.

Amplasare: Complexul Studenţesc din Timişoara, Aleea Studenţilor nr. 8C - 14C

Acces: de pe străzile Aleea Sportivilor, Aurelianus, Alexandru Vaida Voievod sau Dalia.

Contact administratori:

Căminul 8C: Simona SZABO  tel. 0256 - 404338
Căminul 9C: Maria NERGHIS  tel. 0256 - 404341
Căminul 11C: Rodica BRÎNDUȘESCU tel. 0256 - 404344
Căminul 14C: Viorica NICOARA  tel. 0256 - 404347

Cămine tip garsonieră: 23G şi 25G 

Căminele sunt de tip garsonieră şi sunt destinate cadrelor didactice, doctoranzilor, angajaţilor şi 
sportivilor UPT. Camerele sunt dotate cu internet, cablu TV şi mobilier modern.

Amplasare Căminul 23G: Complexul Studenţesc din Timişoara, Str. Alexandru Vaida Voievod, 
nr. 23G.(se află în imediata vecinatate a Restaurantului Universitar Politehnica).

Acces: de pe Aleea Sportivilor sau de pe Aleea Studenţilor.

Amplasare Căminul 25G: Complexul Studenţesc din Timişoara, Str. Aurelianus, nr. 25G.(se află 
în vecinătatea sediului BRD Groupe Societe Generale).

Acces: de pe strada Socrates sau de pe Aleea Studenţilor.

Contact administratori:

Căminul 23G: Angela BRATEANU tel. 0256 - 404328
Căminul 25G: Simona SZABO tel. 0256 - 404338
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Cămine - regim hotelier 
Casa Politehnicii nr.1
Cameră single – 6 camere; Cameră dublă – 
12 camere; Apartament – 2 camere.

Facilităţi:

• TV, frigider, uscător de păr, toaletă și 
cabină de duș, conexiune la internet;

• Restaurant cu “menu a la carte” (100 locuri + 18 locuri);

• Parcare privată (10 locuri);

• Sală de conferințe.

Adresa: Bd. Regele Ferdinand, nr.2, 300006 Timişoara
Tel. / Fax: 0256 496 850
E-mail: casapoli1@yahoo.com

Casa Politehnicii nr.2 (regim 3 stele)
Cameră single – 6 camere; Cameră dublă – 12 camere; Apartament – 3 camere.

Facilităţi:

• Telefon, TV, frigider, aer condiționat, toaletă și cabină de duș, conectare la internet;

• Restaurant - bar;

• Saună şi fitness gratuit;

• Parcare privată (20 locuri).

Adresa: Bd. Mihai Eminescu nr.11, 300028 Timişoara
Tel. / Fax: 0256 494 507
E-mail: casapoli2@yahoo.com
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Facultatea de Inginerie din Hunedoara 

Căminul studenţesc al Facultății de inginerie din Hunedoara a fost dat în folosinţă în anul 2004, 
are 114 locuri de cazare în camere cu douăşi trei paturi. Căminul studenţesc este printre cele 
mai moderne cămine din ţară, conceput la cele mai înalte standarde. Camerele sunt dotate 
cu mobilier modern, frigider, instalaţie de internet, telefonie şi televiziune prin cablu. Fiecare 
cameră are grup sanitar şi cabină de duş proprie.

Cantine
La Timișoara 3 cantine-restaurant (12.516 m2), iar la Hunedoara, o cantină (879 m2).

Restaurantul Universitar

Complex de servire a mesei compus 
din local de tip fast food la parter şi săli 
multifuncţionale la etaj.

Cantina deserveşte:

• Fast food-ul de la parterul caminului 
1MV

• Sala pentru servirea mesei din cadrul clădirii multifuncţionale a Bazei sportive nr.2

Fiecare din aceste amplasamente oferă varietate gastronomică într-un ambient plăcut.

Adresă:

Aleea Studenţilor
300551 Timişoara
(la intersecţia cu Aleea F.C. Ripensia)
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Fast-Food 1MV

Localul Fast-Food 1 MV are o capacitate de deservire de 
aproxamitiv 400 de persoane/zi şi se pot servi 80 de porţii 
simultan. Amenajat de către UPT din fonduri proprii, acest 
local funcţionează în acelaşi regim ca Restaurantul Universitar 
Politehnica şi este adresat studenţilor şi profesorilor, fiind situat 
în imediata apropiere a facultăţilor.

Fast-Food-ul este amplasat la parterul căminului 1 MV de pe B-dul Mihai Viteazu, nr. 1.

Cantina Facultății de Inginerie din Hunedoara

Cantina, cu 80 de locuri pe serie în sala mare şi cu 22 de locuri în sala mică, este dotată cu utilaje 
moderne pentru prepararea hranei şi funcţionează după ultimele standarde. 

Cantina poate fi închiriată pentru diferite ocazii festive/comemorative fiind deservită de 
personalul propriu.

Rețeaua WiFi
În UPT funcționează o rețea WiFi, alcătuită din 200 puncte de acces împreună cu serverele 
necesare, rețea care poate asigura și suport pentru video streaming. Rețeaua WiFi acoperă 
clădirile facultăților și căminelor UPT, atât în interior cât și în exterior, accesul fiind permis atât 
personalului universității cât și studenților, iar autentificarea se face pe bază de nume utilizator 
și parola.

Biblioteca Centrală a UPT
Biblioteca UPT, înființată în anul 1921, cuprinde o entitate centrală și o filială la Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara. Din 2014 biblioteca centrală funcționează în noul sediu de pe strada 
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Vasile Pârvan, un spațiu modern, dotat cu săli 
de studiu și de lectură, accesibil studenților în 
program prelungit.

Fondul de publicații (cca.793.480 u.b.) format 
din cărți tipărite și online, periodice tipărite și 
online, teze de doctorat, standarde, invenții etc. 
este dispus în depozite cu rafturi compactabile și 
în săli cu acces liber la raft (cca.100.000 u.b.). De 
asemenea, Biblioteca oferă acces la baze de date 
de specialitate cuprinzând reviste și cărți full text 
on-line.

Activitatea bibliotecii este informatizată, 
biblioteca filială FIH lucrând și ea on-line, pe 
serverul central. Catalogul electronic cuprinde 
toate cărțile achiziționate de bibliotecă începând 
din anul 1981 și cărțile solicitate de cititori, 
însemnând peste 295.000 de exemplare (cca. 
120.800 titluri) tipărite și on-line și poate fi consultat de pe cele 156 de mașini virtuale din 
bibliotecă precum și pe Internet.

Clădirea nouă a bibliotecii, dată în utilizare în noiembrie 2014, a fost gândită ca fiind un centru 
educațional și pentru învățământ, centru social, cultural. Aceasta conține toate facilitățile unei 
structuri moderne, adaptată necesităților de documentare specifice utilizatorilor începutului de 
mileniu 3, spații flexibile, ușor adaptabile necesităților în schimbare permanentă.

Biblioteca filială, a Facultății de Inginerie din Hunedoara are o suprafaţă de 262 m2, dintre care 
135 m2 sală de lectură pentru studiu cu 40 de locuri. Biblioteca facultăţii dispune de un fond 
de carte de 100006, care cuprinde în cea mai mare parte cărţi tehnice, dar şi cărţi de literatură 
română şi străină, istorie, filozofie, geografie, psihologie, asigurând împrumutul de publicaţii la 
domiciliu pentru studenţi şi cadrele didactice ale facultăţii.
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Mobilități externe
Ca student, poți obține cu ușurință o bursă în străinătate, beneficiind de o finanțare care îți poate 
acoperi costurile legate de transport, cazare și subzistență. Cele mai frecvente tipuri de mobilități 
externe pentru studenți sunt cele finanțate prin Programul Erasmus+:

• Mobilități de studii ERASMUS+ cu țările participante din UE prin care poți să studiezi un 
semestru în una dintre cele peste 300 universități partenere din Europa. Finanțarea oferită 
variază între 470 și 520 euro/lună, în funcție de costurile asociate nivelului de trai al țării în 
care pleci. Studenții cu oportunități reduse sau nevoi speciale pot solicita acordarea unui 
supliment de grant.

• Mobilități de practică ERASMUS+ cu țările participante din UE, care se adresează 
studenților și proaspeților absolvenți. Acestea finanțează stagii de practică cu durata de 2-5 
luni în întreprinderi (sau alte organizații eligibile) din Europa printr-un grant variind între 
670 și 720 euro/lună.

• Mobilități de studii și practică ERASMUS+ cu țări partenere din afara UE prin care poți 
să studiezi sau să faci practică într-una din universitățile/companiile din cele  25 de țări din 
afara Uniunii Europene. Finanțarea este de 700 euro/lună la care se adaugă o sumă forfetară 
pentru cheltuielile de transport.

UPT promovează de asemenea mobilități prin programele SEE, CEEPUS, DAAD, Vulcanus și prin 
bursele speciale ale Guvernului României. 

Mai multe detalii poți găsi pe pagina Departamentului de Relații Internaționale: upt.ro/
international
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Baze sportive
Universitatea Politehnica Timișoara dispune, în Timișoara, de baze sportive (facilități acordate 
studenților) acoperind o suprafață de 75.980 m2, iar la Hunedoara, în cadrul Facultății de Inginerie 
Hunedoara, de o Sală de sport cu o suprafața de 597 m2.

Baza sportivă nr.1

Cuprinde: pista de atletism, terenuri acoperite de minifotbal, teren de fotbal, sală de forţă.

• Regulament de desfăşurare a activităţilor pe Baza Sportivă nr. 1 a UPT

• Indicaţii privind utilizarea pistei de atletism şi a terenului de fotbal

Baza sportivă nr. 2 

Cuprinde: bazine de înot (interior, cu saună şi aparate de întreţinere 
şi exterior), sală de sport (tenis, baschet, volei), terenuri de tenis 
(bitum şi tartan), terenuri de baschet, terenuri de fotbal, clădire 
multifuncţională.

• Formular – cerere pentru accesul la bazinul de înot al UPT (Cererea completată şi semnată se 
înregistrează la Registratura Rectoratului UPT, şi se depune la Serviciul Evidenţa Întreţinere 
şi Exploatare Patrimoniu, Cam. 208, et.2)

• Regulament de funcţionare 

• Indicaţii de utilizare a bazinelor de înot, a saunei şi a aparatelor de fitness din incinta 
bazinului
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Policlinica studenţească
Pentru consultatii, tratamente, controale medicale periodice 
gratuite studenţii se pot adresa Policlinicii Studenţeşti 
Timişoara.

Policlinica oferă servicii de:

• medicină generală

• interne şi ecografie

• dermatologie

• ORL

• chirurgie

• planning familial

• ginecologie

• medicină dentară

Adresă: Complexul Studenţesc, Aleea Studenţilor nr.1.

Contact: Informaţii şi programări: tel. 0256 404 360. 

Email: policlinicastudenteasca@yahoo.com

Orar de funcționare
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Procedura de înmatriculare, 
informații relevante

• METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 
universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020;

• METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 
universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020;

• Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Procesului de Învăţământ la Ciclul de Studii 
“Licenţă” din Universitatea Politehnica Timişoara

• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 
master din UPT

• Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie 
în Universitatea Politehnica Timişoara (HS nr. 109/14.05.2020)

• Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor în UPT

• Regulament privind acordarea de Burse și ajutoare sociale

• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 
(ROFCCOC)

• Regulament privind îndrumarea şi consilierea studenţilor în UPT în afara activităţilor 
didactice

• Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT
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www.stpt.ro



29



30

Prezentarea Electronică, Telecomunicații  
și Tehnologii Informaționale și a 
programelor de studii

Scurt istoric al facultății

Specialități electrice au fost cuprinse în planul de învățământ al secției „Electro-mecanică“ a Școlii 
Politehnice din Timișoara, încă de la înființarea acesteia în anul 1920. În anul 1933, numita secție 
s-a transformat în „Facultatea de Electromecanică“. Anul 1948 marchează o etapă importantă 
în devenirea învățământului superior timișorean prin trans-formarea Școlii Politehnice într-un 
Institut Politehnic cu patru facultăți: Electrotehnică, Mecanică, Construcții și Chimie Industrială. 
Creșterea interesului pentru domeniul electronic este probată, între altele, de înființarea în anul 
universitar 1964/1965 a unei grupe de specializare în calculatoare electronice.

Cu ocazia semicentenarului Școlii Politehnice, sărbătorit în anul 1970, Institutului Politehnic 
din Timișoara i s-a atribuit numele unei personalități emblematică pentru vocația tehnică a 
Banatului: Traian Vuia. În același an, ia ființă în cadrul Facultății de Electrotehnică o secție de 
electronică susținută de așa-numita „Catedră de Electronică Aplicată“. În următoarele două 
decenii, specializarea în domeniul electronic (prima de acest profil din provincie) a cunoscut o 
dezvoltare continuă, inclusiv prin intrarea în funcțiune a noii clădiri a Facultății de Electrotehnică, 
odată cu anul universitar 1975/1976. Cadrele didactice dedicate specializării numită de acum 
„Electronică și telecomunicații“, s-au dăruit pentru auto-perfecționare, elaborarea de materiale 
didactice și cărți de specialitate, înființarea și dotarea unor laboratoare didactice și de cercetare 
precum și obținerii unor rezultate remarcabile în domenii de vârf (prelucrarea semnalelor și 
imaginilor, roboți industriali, aparatură electronică medicală). Astfel s-a ajuns ca în anul 1990 
Catedra de Electronică Aplicată să dispună de 25 de laboratoare didactice și 4 laboratoare de 
cercetare iar dintre cadrele didactice ale departamentului, 24 să aibă titlul de doctor-inginer 
(În Anexă sunt enumerate 22 de teze de doctorat elaborate înainte de anul 1989, în domeniile 
electronicii, telecomunicațiilor sau în arii conexe). Alți 5 tineri asistenți erau înscriși la doctorat. 
În aceste condiții, catedra asigura formarea în domeniile electronicii și telecomunicațiilor a peste 
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1000 de studenți încadrați la învățământul de zi sau seral.

Condițiile privind cadrele didactice, tehnice și administrative fiind îndeplinite, existența unei 
baze materiale adecvate precum și perspectiva creșterii necesarului de specialiști în domeniile 
electronicii și telecomunicațiilor, au condus la transformarea Catedrei de Electronică Aplicată 
în Facultatea de Electronică și Telecomunicații (ETc). Înființarea noii facultăți s-a făcut în baza 
Ordinului Ministerului Învățământului Nr. 26692 / 03.02.1990, cu aprobarea Senatului și prin 
decizia rectorului Institutului Politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara. În Facultatea de Electronică 
și Telecomunicații au funcționat trei subdiviziuni: Catedra de Electronică Aplicată, Catedra de 
Măsuri și Electronică Optică precum și Catedra de Telecomunicații.

Având în vedere dinamica domeniului și adaptarea continuă a specializărilor și programelor de 
studii universitare la cerințele mediului economic, prin Hotărârea de Guvern Nr. 140 / 16.03.2017, 
noua denumire a instituției noastre de învățământ este „Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologii Informaționale“. În cadrul ei sunt acreditate următoarele programe de studii în 
forma de învățământ cu frecvență (IF): Electronică Aplicată (în limba română), Tehnologii și 
Sisteme de Telecomunicații (în limbile română și engleză). Specializarea Tehnologii și Sisteme de 
Telecomunicații este prevăzută și în forma de învățământ la distanță (ID).

În prezent, în cadrul facultății noastre funcționează trei departamente.

Departamentul de Electronică Aplicată asigură pregatirea studenților, cu precadere, în domeniul 
electronicii, microelectronicii, proiectării de circuite, circuite integate și cablaje imprimate cu 
mare accent pe discipline utilizate în domeniul industrial. Putem enumera urmatoarele direcții 
didactice și de cercetare: circuite integrate digitale și analogice, electronică de putere, sisteme cu 
microcontrolere și microprocesoare, robotică, FPGA-uri, sisteme dedicate, dezvoltare de circuite 
electronice, proiectare de cablaje imprimate, testare de echipamente electronice. Departamentul 
oferă studenților oportunitatea de a interacționa cu echipamente moderne (Keysight, National 
Instruments, Digilent, Microchip, Texas Instruments, Raspberry Pi) dar și medii de programare 
consacrate (C/C++, Python, LabVIEW, MATLAB). 

Departamentul de Comunicații asigură pregatirea studenților facultății privind unele aspecte 
fundamentale ale ingineriei electronice moderne, cu accent pe domeniul telecomunicațiilor, 
prezentând principiile care stau la baza construcției echipamentelor de telecomunicații, 
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pentru  familiarizarea viitorilor ingineri cu operarea acestora, facilitând astfel încadrarea pe 
piața muncii. Departamentul pregătește studenții în prelucrarea semnalelor deterministe și 
aleatoare, teoria informației, rețelele de comunicații, radiocomunicații, punându-se accentul 
pe proiectare, implementare, și evaluarea performanțelor sistemelor de comunicații esențiale 
pentru implementarea strategiilor 5G. Un loc special îl ocupă tehnologiile multimedia, studenții 
familiarizându-se cu domenii ca: aplicații web interactive, programarea dispozitivelor mobile, 
realitate augmentată și realitate virtuală, date deschise, principii ale conceptelor de orașe 
inteligente și open-science. Studenții nostri beneficiază de cele mai moderne echipamente 
achiziționate din fonduri proprii, guvernamentale, și de la companii private, un exemplu 
remarcabil fiind cele doua platforme LTE, recent instalate în laboratoarele departamentului.

Departamentul de Măsurări și Electronică Optică asigură pregatirea studenților, în domeniul 
măsurărilor, înțelegerii funcționării, utilității și utilizării echipamentelor de măsurat, precum 
și în direcția unor discipline indispensabile pentru actualul context industrial. Putem enumera 
următoarele direcții didactice și de cercetare: compatibilitate electromagnetică, senzori și 
biosenzori, instrumentație virtuală, instrumentație biomedicală, programare grafică, arhitectura 
rețelelor de calculatoare, prelucrare numerică cu procesoare sau scanare pe frontieră (boundary 
scan). Oferim studenților oportunitatea de a interacționa cu echipamente moderne (National 
Instruments, BK Precision, Keysight, Hameg, Texas Instruments, RaspBerry Pi, Digilent Analog 
Discovery, XJTAG) dar și medii de programare consacrate (LabVIEW, MATLAB, Python, C++).

• Colective de cercetare din facultatea de ETcTI

• Laboratoare de cercetare din facultatea de ETcTI

• Conducători de doctorat

• Stagii de practică

• Companii partenere

• Parteneriate internaționale
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Prezentarea programelor de studii-licență / master
Programe de studii de tip Licență

Electronică aplicată

Într-o societate dinamică, în care cunoașterea înregistrează modalități de evoluție cu viteze și 
modalități impresionante, învățământul universitar trebuie să se reformeze și să se adapteze 
continuu, inclusiv realităților economice locale. Din fericire zona de vest a României, Timișoara ca 
centru universitar și economic în special, beneficiază din plin de o explozie a industriei electronice 
cu actori de prim rang care concurează cu succes pe piața internațională. Desigur că o rațiune în 
alegerea de către companii a spațiului timișean a fost și existența unui învățământ electronic ca 
pepinieră de viitori ingineri.

În acest context, programul de studii Electronică Aplicată a fost gândit să pregătească ingineri 
în domeniul electronicii vizând cu precădere microprocesoare și microcontrolere, sisteme logice 
programabile, construcția și testarea echipamentelor electronice, senzori inteligenți, electronică 
de putere, sisteme embedded, vedere artificială, electronică medicală, microelectronică, VLSI și 
VHDL, ca să menționăm doar câteva dintre ele.

Obiectivele programului Electronică Aplicată sunt: 

1. Realizarea unei pregătiri de specialitate în domeniul Ingineriei Electronică şi Telecomunicaţii 
aplicate la standarde ridicate, prin încurajarea profesionalismului şi a creativităţii, în concordanţă 
cu cerinţele pieţei muncii;

2. Pregătirea studenţilor pentru angajarea în activităţi profesionale, în companii cu profil electric, 
electronic şi IT, organizaţii, instituţii şi agenți economici din Regiunea de Vest şi din ţară; 

3. Formarea de absolvenţi capabili să se perfecţioneze prin studii de nivel masteral şi doctoral, 
prin antrenarea lor la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele 
implicate în desfăşurarea programului.  

Misiunea programului Electronică Aplicată, care se încadrează în misiunea UPT, este aceea de a 
produce ingineri licenţiaţi de înaltă calificare în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, 
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având cunoştinţe solide de hardware şi de software. Această calificare se caracterizează prin: 

• Dobândirea de abilităţi şi competenţe privind: 

• Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, 
instrumentaţia şi tehnologia electronică;

• Aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia şi prelucrarea semnalelor;

• Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază privitoare la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare;

• Proiectarea şi utilizarea unor aplicaţii hardware şi software de complexitate redusă 
specifice electronicii aplicate;

• Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază din: electronică de putere, 
sisteme automate, gestionarea energiei electrice, compatibilitate electromagnetică;

• Rezolvarea problemelor tehnologice din domeniile electronicii aplicate:

• învăţarea lucrului în echipă şi asimilarea cunoştinţelor necesare de legislaţie, economie, 
marketing, management;

• capacitatea de a utiliza principalele sisteme de operare (Windows, Linux), de a lucra în 
limbajele (C, C++, Java, Python etc.) şi vor putea realiza şi exploata aplicaţiile informatice 
Matlab, LabVIEW, OrCAD din domeniile industriale cele mai diverse.

Programul Electronică Aplicată este un program de studii cu tradiție de peste jumătate de secol, 
în anul 1970 fiind înfiinţată specializarea de „Electronică aplicată” la Facultatea de Electrotehnică 
și fiind prezent în Facultatea de Electronică și Telecomunicații de la înființarea acesteia în 
1990, ultima acreditare având loc în 2016. Programul de studii a fost de asemenea revăzut și 
actualizat în cadrul proiectului “Orientarea programelor de studii pe realitatea economică 
regională, validarea acestora de către actorii economici şi dinamizarea relaţiei în tripleta 
universitate-student-companii, pentru un învăţământ superior tehnic performant – OVDIP”, 
POSDRU/156/1.2/G/136302.

Programul este gestionat în principal de departamentele Electronică Aplicată și Măsurări și 
Electronică Optică, în care pe lângă un corp didactic de calitate, există o dotare de excepție, în 
mare rezultată în urma colaborărilor cu companii precum Texas Instruments, Honeywell, Flex, 
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Continental, Hella, Simulation Research, Powersim Inc.

Programul Electronică Aplicată este cu o durată de 4 ani, începând propriu-zis din anul III, 
semestrul 5 de studii, după 2 ani trunchi comun. Din anul IV, semestrul 8, el se ramifică în 3 rute 
curriculare:

EA1 – Electronică de putere

EA2 – Microelectronică

EA3 – Sisteme de control distribuit

Arealul de cunoștințe circumscrie următoarele componente principale:

• Dispozitive și circuite electronice analogice și numerice;

• Prelucrarea semnalelor și teoria informației;

• Arhitectura sistemelor cu microprocesoare și microcontrolere;

• Proiectarea asistată de calculator și utilizarea de software dedicat pentru circuitele 
electronice;

• Electronică de putere cu componentele: surse în comutație și surse nepoluante;

• Construcția și testarea echipamentelor electronice;

• Sisteme de achiziții de date și instrumentație virtuală;

• Limbaje, medii și tehnologii de programare pentru dezvoltarea de aplicații;

• Comunicații de date, rețele de calculatoare și tehnologii Internet;

• Măsurări electrice și electronice, aparate electronice de măsurat;

• Microunde și tehnica frecvențelor înalte;

• Tehnici de modelare și simulare;

• Testarea echipamentelor electronice;

• Sisteme de reglare.
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Suplimentar, în funcție de ruta curriculară pentru care se optează, se asigură o pregătire 
aprofundată și specifică, astfel:

Ruta curriculară EA1:

• Sisteme electronice de acționare;

• Sisteme industriale de interfațare;

• Electronică medicală.

Ruta curriculară EA2:

• Microelectronică și VLSI;

• VHDL;

• Microsisteme electronice și mecanice.

Ruta curriculară EA3:

• Senzori și actuatori;

• Procesoare de semnal;

• Sisteme de control distribuit.

Trebuie precizat că o serie de discipline opționale din anul IV, semestrul 8, se desfășoară cu 
sprijinul direct al companiilor Continental, Hella sau Veoneer, orientate pe specificul automotive. 
În acest sens se pot aminti disciplinele:

• Dezvoltarea produselor electronice;

• Algoritmi în industria auto;

• Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în 
industria auto.

A devenit o tradiție ca studenții de top ai programului Electronică Aplicată să fie cooptați ca 
membri în echipe de cercetare coordonate de cadre didactice în cadrul unor granturi naționale 
și internaționale. De asemenea, sistematic ei participă de ani bun cu succes la concursuri 
internaționale studențești dintre care amintim doar Hard & Soft și Tehnici de Interconectare în 
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Electronică. Ultima ediție, 2019, a adus cel de al doilea premiu I, alături de cel din 2008, obținut 
la concursul Hard & Soft de la Novi Sad, Serbia

Studenții programului au posibilitatea de a beneficia de stagii de studii la universitățile partenere 
din străinătate, existând o serie de 25 de acorduri semnate cu universități din Olanda, Franța, 
Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, Norvegia, 
Turcia și SUA.

Absolvirea programului masteral Electronica Sistemelor Inteligente oferă șansa unei rapide 
angajări sau consolidări a locului de muncă în companii de succes din zonă, partenere ale UPT, 
majoritatea cu specific automotive, dintre care amintim: Continental, Hella, Flex, Honeywell, 
Hamilton, Huf sau Veoneer.

Absolvenților programului de studii Electronică Aplicată li se oferă șansa continuării studiilor pe 
aceeași tematică prin 2 programe masterale şi apoi prin studii doctorale, existând 7 conducători 
de doctorat pe specificul programului.

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Într-o lume în care distanţele devin tot mai mici prin creşterea ameţitoare a debitelor de informaţie 
şi a diversităţii acesteia, comunicaţia om la om este tot mai mult înlocuită cu cea dintre maşină 
şi maşină. Diversificarea sistemelor de comunicaţie conduce în mod pregnant la necesitatea de 
specialişti, nu doar bine pregătiţi în domeniul telecomunicaţiilor, ci şi capabili de a dezvolta noi 
sisteme de comunicaţie.

Cele mai valoroase companii din lume au componente majore de telecomunicaţii: Apple (#1), 
Microsoft (#2), Alphabet/Google (#4), Visa (#11), Samsung Electronics (#17), Cisco Systems 
(#21), Verizon Communications (#23), AT&T (#25), (https://ceoworld.biz/2019/06/28/the-top-
100-best-performing-companies-in-the-world-2019/).

Secţia „Tehnologii și sisteme de telecomunicații” (TST) este o opţiune disponibilă studenţilor 
Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale care promovează în anul 
III de studii, licenţă. Această direcţie de studii îşi propune să pregătească specialişti în domeniul 
telecomunicaţiilor care cuprinde sistemele de comunicaţii fixe şi mobile, cu transmisiile de voce 
şi date aferente, sistemele de difuziune radio şi televiziune, reţelele de calculatoare, sistemele 
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de comunicaţie în spaţiul îndepărtat, sisteme de telecomandă şi telemetrie, cu un rol aparte în 
construcţia viitorului automobil autonom.

Departamentul de Comunicaţii are o dotare de excepţie: două platforme LTE, echipamente 
audio video diverse, osciloscoape, analizoare de spectru, reţele locale de calculatoare în fiecare 
laborator, instalaţii de teleconferinţă, video-proiectoare, etc. Secțiunile de telecomunicații din 
politehnicile Timișoara, Cluj și Iași, dispun de câte o stație terestră de monitorizare a sateliţilor, 
în cadrul sistemului european de îmbunătăţire a navigaţiei prin satelit EGNOS, prin care se poate 
asigura o precizie mai mare în sistemele GPS, GALILEO și GLONASS.

În cadrul secţiei TST, studenţii anului IV pot opta pentru una dintre cele 3 specializări:

TST1. Sisteme integrate de telecomunicaţii

TST2. Reţele de telecomunicaţii

TST3. Multimedia

Direcția de specializare Sisteme Integrate de Telecomunicații (TST1), din cadrul programului de 
licență TST, are drept obiectiv pregătirea de specialiști în domeniul telecomunicațiilor moderne. 

În acest scop programa analitică cuprinde o serie de cursuri destinate studiului rețelelor de 
comunicații mobile moderne, începând cu rețelele 2G-3G (în anul III) și continuând cu rețele 4G-
5G (în anul IV). Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale dispune de 
două platforme LTE (Long Term Evolution) cu ajutorul cărora studenţii pot învăţa modul în care se 
poate configura şi exploata o reţea de telefonie mobilă 4G. În urma dobândirii acestor cunoştinţe, 
studenţilor le va fi mult mai uşor să se integreze într-o companie de profil. În plus, în final (anul 
IV sem II) studenții au posibilitatea de a urma un curs susținut de specialiști de la o companie de 
referință în domeniu și anume Nokia, unde pot lua contact direct cu cele mai moderne tehnici de 
telecomunicații.

Echipamentele moderne de telecomunicaţii din ziua de azi sunt capabile să transporte un volum 
foarte mare de informaţie. Din acest motiv o bună parte dintre ele se bazează pe tehnologia 
folosită în domeniul calculatoarelor. În cadrul direcției de specializare TST1 se utilizează 
calculatoare performante cu software dedicat şi se asigură instruirea studenţilor referitor la 
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aceste aspecte, cum ar fi sistemul de operare Linux. În plus, în anul IV studenţii vor dezvolta un 
proiecte de software pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor din acest domeniu şi pentru a încuraja 
lucrul în echipă.

Un alt domeniu de interes abordat în cadrul direcției de specializare TST1 este cel al transmisiilor 
prin satelit. Acest domeniu devine din ce în ce mai important deoarece asigură o transmisie a 
informaţiei în orice punct de pe globul pământesc. În acest sens, facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale dispune de o platformă de comunicaţii prin satelit 
cu ajutorul căreia studenţii pot învăţa modul în care operează o astfel de reţea.

O bună parte din proiectele de diplomă oferite studenţilor de la specializarea TST1 se vor realiza 
în parteneriat cu companiile de profil, urmărindu-se prin aceasta apropierea mai mult de mediul 
economic şi integrarea mai uşoară a studenţilor pe piaţa muncii.  

Direcția de specializare Rețele de telecomunicaţii (TST2), din cadrul programului de licență TST, 
are drept obiectiv pregătirea de specialiști în utilizarea rețelelor de comunicații moderne. 

Misiunea direcției specializare TST2 este de a forma ingineri de înaltă calitate capabili să analizeze 
soluţii tehnice, să proiecteze, și să implementeze reţele de telecomunicaţii de ultima generație 
pentru servicii de date radio, prin cablu sau fibră optică. 

Absolvenții vor dobândi competenţele de bază necesare unui inginer de telecomunicații pentru 
înţelegerea profundă a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică, telecomunicații și 
tehnologiei informaționale. Pornind de la cunoștiințe solide de prelucrarea semnalelor, teoria 
informației și codării sau detecție și estimare în telecomunicații, absolvenții ajung să rezolve 
probleme relativ dificile de arhitectura rețelelor de calculatoare, comunicații de date și să se 
specializeze în protocoale de comunicații, securitatea rețelelor de calculatoare și optimizarea 
rețelelor. Mai mult,  programul urmărește competențe pentru analiza și proiectarea de sisteme 
de comunicații bazate pe rețele hardware și aplicații software pentru gestionarea serviciilor în 
tehnologii și rețele de comunicație de ultima generație.

Pe durata studiilor se realizează proiecte, în cadrul cărora este încurajat lucrul în echipă și 
concepția de soluții originale. Studenții sunt încurajați să participe la unul dintre cele mai 
prestigioase concursuri profesionale: Tudor Tănăsescu, la care căștigătorii sunt recompensați cu 
premii valoroase. 
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Pentru studenții direcției de specializare TST2 există posibilități de a alege teme de proiect de 
diplomă interesante din domeniul rețelisticii cu colaborare cu firme de top din mediul economic 
cum ar fi: NOKIA, Continental, Hella, ATOS, Veoneer, dobândind oportunități reale de angajare în 
domeniu.

Cunoștiințele dobândite în cadrul disciplinelor predate la TST2 pot fi întregite prin continuarea 
studiilor în cadrul masterului cu predare în limba română Ingineria Rețelelor de Comunicații sau 
în cadrul masterului cu predare în limba engleză Communication Networks. 

Studenții pot beneficia de mobilități internaționale, de exemplu prin programul Erasmus 
efectuând stagii în universități din Franța, Spania sau Germania. De asemenea ei pot colabora la 
activitatea de cercetare din departamentul Comunicații în domenii ca: radar pentru automotive, 
localizarea automobilelor prin GPS, exploatarea datelor științifice achiziționate de sateliți. 

Direcția de specializare Multimedia (TST3), din cadrul programului de licență TST, are drept 
obiectiv pregătirea de specialiști în utilizarea tehnologiilor digitale multimedia moderne. 
Studenții vor dobândi competențe specifice din setul celor descrise în Cadrul Competențelor 
Digitale pentru Cetățeni (DigComp 2.1), definit de către Comisia Europeană: producerea si 
publicarea de cunoștințe în formate multimedia standardizate, utilizarea de aplicații software 
și tehnologii dedicate pentru managementul conținutului digital, gestionarea resurselor digitale 
audio-video, utilizarea tehnologiilor Web 2.0 și a Social Media, comunicarea prin intermediul 
tehnologiilor digitale.

Pe durata studiilor este încurajat lucrul în echipă și generarea de soluții creative. În perioada 
de finalizare a lucrării de absolvire, studenții pot participa la Interactive Digital Media Student 
Contest (https://idmsc2019.cm.upt.ro/), o competiție studențească ce își propune să stimuleze 
creativitatea și spiritul inovativ în domeniul multimedia, competiție organizată și jurizată 
împreună cu parteneri economici cum ar fi: Nokia Garage, Intel Movidius, SafeFleet, Haufe Group, 
Océ Canon, Saguaro Technologies, NuTechnologies, 123FormBuilder, Cobalt Sign, Lasting. 

Studenții pot de asemenea colabora la diverse proiecte internaționale în domenii ca: dezvoltarea 
de aplicații interactive accesibile și de pe dispozitive mobile, creare de conținut multimedia, 
eLearning, dezvoltare de Resurse Educaționale Deschise, open data, comunități și orașe smart, 
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realitate augmentată, dezvoltare mobilă și programare, precum și la proiecte în cadrul Timișoara 
2021 Capitală Europeană a Culturii, la care Centrul Multimedia este partener fondator.

Studenților li se oferă de asemenea șansa de a beneficia de perioade de studii la universitățile 
partenere din străinătate, existând cca. 25 acorduri semnate cu universități din Franța, Germania, 
Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, Norvegia, Turcia și SUA.

Studenții beneficiază de mai multe laboratoare dotate cu calculatoare, echipamente de testare, 
circuite IoT, echipamente de producție audio-video, proiectoare, table inteligente și o serie de 
licențe software pentru aplicații în domeniul de activitate.

Departamentul de Comunicaţii oferă absolvenţilor de licenţă continuarea studiilor prin 4 
programe de master diferite, unul cu predare în limba engleză, şi apoi prin doctorat (există şase 
conducători de doctorat în departament).

Tehnologii și sisteme de telecomunicații în limba engleză

Programul de studii universitare de licență Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba 
engleză) a obținut autorizația de funcționare provizorie în 2005. Specializarea Tehnologii și 
sisteme de telecomunicații (în limba engleză) a fost evaluată de către ARACIS în anul 2010. 
Rezultatele evaluării au fost foarte bune și ARACIS a aprobat acreditare specializării. Programul 
este structurat pe patru ani și încorporează 240 de credite transferabile ECTS.

Predarea disciplinelor de specialitate este asigurată în cea mai mare parte de cadre didactice ale 
Departamentelor Comunicații, Electronică Aplicată și Măsurări și Electronică Optică, principalele 
departamente implicate în asigurarea procesului de învățământ în cadrul specializării.

Misiunea programului Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (în limba engleză), care se 
încadrează în misiunea UPT, este aceea de a produce ingineri licențiați de înaltă calificare în 
domeniul Ingineriei Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, având cunoștințe 
aprofundate de tehnologia informației și comunicații, proiectare a circuitelor electronice, a 
sistemelor dedicate, microelectronică, etc.
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Programul vizează: 

• dobândirea de abilități și competențe profesionale privind: 

• Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, 
instrumentația și tehnologia electronică;

• Aplicarea metodelor de bază pentru achiziția și prelucrarea semnalelor;

• Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare;  

• Conceperea, implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia, 
bazate pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor 
și transmisiunii informației;

• Selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații 
fixe sau mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații;

• Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă largă: propagare 
în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente pentru frecvențe înalt 
(microunde și optice). 

• dobândirea de competențe transversale:

• Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru 
care există soluții consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale;

• Definirea activităților pe etape și repartizarea acestora subordonaților cu explicarea 
completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de 
informații și comunicarea interumană;

• Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională și personală, prin formare continuă 
folosind surse de documentare tipărite, software specializat și resurse electronice în limba 
română și, cel puțin, într-o limbă de circulație internațională.

Absolvenții au competențe și abilități de a: utiliza elementele fundamentale referitoare la 
dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentația și tehnologia electronică; aplica metodele de 
bază pentru achiziția și prelucrarea semnalelor; aplica cunoștințele, conceptelor și metodele de 
bază privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje și 
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tehnici de programare; concepe, implementa și opera serviciile de date, voce, video, multimedia, 
bazate pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor și de a 
proiecta, dezvolta, implementa și întreține sistemele și echipamentele electronice, sistemele 
bazate pe microprocesoare și microcontrolere, sisteme embedded, sisteme de operare și 
aplicații software pentru cele mai diverse domenii, comunicații de date, sisteme de comunicații 
și tehnologii multimedia. De asemenea sunt dezvoltate competențe și abilități referitoare la 
selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații fixe sau 
mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații precum și rezolvarea 
problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă largă: propagare în diferite medii 
de transmisiune, circuite și echipamente pentru frecvențe înalte (microunde și optice). În același 
timp, în cadrul departamentelor ETcTI se desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică 
fundamentală și aplicată. Ca atare, o atenție cu totul specială este acordată formării, cultivării și 
dezvoltării abilităților incipiente de cercetare ale absolvenților, abilități care să permită accederea 
spre programele de master și doctorat oferite în domeniul Electronicii și Telecomunicațiilor.

Arealul de cunoștințe restructurat și actualizat specific programului de studii ciclul licență, 
domeniul Ingineriei Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, specializarea 
Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) circumscrie următoarele componente:

• Dispozitive și circuite electronice analogice și numerice;

• Prelucrarea semnalelor și teoria informației;

• Arhitectura sistemelor cu microprocesoare și microcontrolere;

• Proiectarea asistată de calculator și utilizarea de software dedicat pentru circuitele 
electronice;

• Construcția și testarea echipamentelor electronice;

• Limbaje, medii și tehnologii de programare pentru dezvoltarea de aplicații;

• Comunicații de date, rețele de calculatoare și tehnologii Internet;

• Măsurări electrice și electronice, aparate electronice de măsurat;

• Microunde și tehnica frecvențelor înalte;

• Tehnici de modelare și simulare.
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Suplimentar, în funcție de specializare, se asigură o pregătire complexă și diversificată, pe care 
și-o poate alege studentul, prin oferirea unor discipline opționale ca:

• Sisteme electronice de conversie și alimentare;

• Microelectronică și VLSI;

• Sisteme de achiziții de date și instrumentație virtuală;

• Electronică medicală;

• Compatibilitate electromagnetică;

• Transmisii telefonice și radiocomunicații;

• Rețele mobile;

• Probleme de optimizare și asigurarea securității rețelelor de comunicații;

• Tehnologii multimedia, etc.

Obiectivele programului Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) sunt 
următoarele: 

1. Realizarea unei pregătiri de specialitate în domeniul Ingineriei Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologii Informaționale aplicate la standarde ridicate, prin încurajarea profesionalismului și a 
creativității, în concordanță cu cerințele pieței muncii;

2. Pregătirea studenților pentru angajarea în activități profesionale, în companii cu profil electric, 
electronic și IT, organizații, instituții și agenți economici din Regiunea de Vest și din țară; 

3. Formarea de absolvenți capabili să se perfecționeze prin studii de nivel masteral și doctoral, 
prin antrenarea lor la realizarea unor teme și proiecte de cercetare coordonate de departamentele 
implicate în desfășurarea programului.

4. Absolvenții programului dobândesc competențe și abilități de a analiza, proiecta, dezvolta, 
implementa și întreține sisteme și echipamente de telecomunicații moderne inclusiv dezvoltarea 
de software specific aplicațiilor. Ei dobândesc abilitatea de a evalua, de a selecta și de a aplica 
aceste metode și tehnologii în realizarea de proiecte, în cercetare și dezvoltare. Un accent deosebit 
se pune pe formarea de abilități de analiză și sinteză, pe dezvoltarea aptitudinilor de inovare și 
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dezvoltare cu deschidere spre activitatea de cercetare. Sunt stimulate aptitudinile de comunicare 
și cooperare interdisciplinară, concomitent cu capabilitățile de organizare si conducere a lucrului 
in echipa.  

Programe de studii de tip Master
Electronică Biomedicală

Programul de master Electronică Biomedicală, cu o experiență de peste 10 ani este un master de 
cercetare cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani. Obiectivul programului de master este acela de 
a pregăti specialiști și cercetători în dezvoltarea de aplicaţii hardware şi software pentru sisteme 
biomedicale, prin folosirea de tehnologii electronice de actualitate. Programul de master se 
adresează absolvenților a diverse specializări de licență, care au interes în utilizarea tehnologiilor 
electronice în variate domenii de activitate, precum și pentru o abordare interdisciplinară a 
acestora, pe bază de cunoştinţe inginereşti şi medicale.

Caracteristica principală a acestui master este interdisciplinaritatea. Și un aspect extrem de 
important îl reprezintă colaborarea. Această direcție de master a început ca o colaborare între mai 
mulți profesori din diverse departamente ale Universității Politehnica Timișoara, medici, cadre 
didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie și cercetători din câteva centre de cercetare 
din oraș. De-a lungul timpului colaborările s-au extins, acum fiind implicate și firme de profil în 
desfășurarea procesului didactic și de cercetare. Numeroase lucrări de disertație au fost și sunt 
realizate de studenții noștri în cadrul centrelor de cercetare sau a firmelor partenere.

Absolvenții masterului Electronică Biomedicală dobândesc competențele necesare acestui 
domeniu, atât profesionale cât și transversale. Disciplinele din planul de învățământ al 
programului de studii au drept scop dezvoltarea unor abilități specifice: capacitatea de abordare 
interdisciplinară, pe bază de cunoştinţe inginereşti şi medicale, definirea problemelor și 
identificarea soluţiilor din diverse puncte de vedere, precum și dezvoltarea de aplicaţii hardware 
şi software pentru sistemele biomedicale, prin folosirea de tehnologii electronice de ultimă 
oră. Printre competențele transversale pe care un absolvent de master le dobândește amintim: 
abilităţi de comunicare interdisciplinară, organizarea şi managementul lucrului în echipa de 
cercetare pluridisciplinară, precum și asumarea de responsabilităţi pe diferite paliere ierarhice; 
capacitatea de identificare a oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru 
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limbă de circulaţie internaţională. La absolvire, masterandul va avea abilităţi critice, inovatoare şi 
de cercetare, coroborate cu identificarea propriilor necesităţi de învăţare şi formare.

Un specialist format în această direcție de studiu va fi capabil să execute sarcini profesionale 
complexe, ținând cont de respectarea normelor de etică și de conduită morală. Utilizarea 
bazelor de date medicale deschise, realizarea de management al proiectelor de cercetare-
proiectare, redactarea de lucrări științifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării, respectiv 
documentarea pe baza literaturii de specialitate actuale din domeniu, precum și utilizarea de 
resurse calitative și relevante de pe Internet, sunt deprinderi deosebit de importante pe care un 
absolvent al masterului de Electronică Biomedicală trebuie să le stăpânească. Studenții noștri 
pot de asemenea colabora la diverse proiecte naționale și internaționale pentru dezvoltarea de 
aplicații medicale la distanță, interactive, accesibile și de pe dispozitive mobile.

Pe durata studiilor de master, studenților li se oferă șansa de a beneficia de perioade de studii la 
universitățile partenere din străinătate, existând aproximativ 25 acorduri semnate cu universități 
din Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, 
Norvegia, Turcia și SUA.

După finalizarea studiilor, absolvenții masterului Electronică Biomedicală își pot consolida 
locurile de muncă în cadrul unor firme dinamice și creative, precum partenerii tradiționali: Flex, 
Continental, Hamilton, Cmed Clinical sau Hella.

Absolvenții cu aptitudini pentru cercetare sau carieră universitară sunt încurajați și sprijiniți 
să continue și studiile doctorale, existând în prezent teze de doctorat în derulare în domeniile 
abordate de acest master.

Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități

Programul de studii de master Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități are ca scop 
oferirea cunoștințelor necesare pentru cercetarea, proiectarea și dezvoltarea serviciilor electronice 
avansate: tranzacții electronice, managementul soluțiilor în eAfaceri; tehnologii informaționale 
în guvernarea electronică; soluţii pentru managementul conţinutului digital în educaţie, cultură, 
informaţii publice sau reţele sociale.



Programul de studii de master Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități asigură 
aprofundarea în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și 
oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere în tehnologii informaționale, învățământ superior și 
cercetare, inclusiv continuarea studiilor prin programe de doctorat. 

Discipline de studiu: Modele de date avansate, Metodologia proiectării și cercetării, Servicii 
electronice digitale, Cloud Computing, Platforme pentru eActivităti, Securitatea sistemelor 
pentru e-Activitati, Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management, Managementul 
cunostintelor si semantic web, Antreprenoriat si inovatii digitale pentru mediul de afaceri.

Perspecitive dupa absolvire: Inginer de sistem în informatică.

• Programul de studii de master Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități va permite 
studenților dobândirea următoarelor competențe:

• Analiza cerinţelor şi elaborarea de specificaţii de implementare a serviciilor electronice 
pentru  eAfaceri, eMedia, eGuvernare și eSănătate;

• Dezvoltarea de strategii de cercetare și planuri de acțiune prin analiza obiectivelor 
organizațiilor și a datelor generate la nivelul acestora;

• Evaluarea performanțele tehnice ale platformelor pentru managementul conținutului 
digital, în concordanță cu nevoile economice, educaționale sau sociale ale organizațiilor;

• Utilizarea de aplicații software și tehnologii dedicate pentru managementul conținutului 
digital. Indexarea, stocarea securizată și căutarea eficientă a conținutului digital.

• Realizarea de documente având ca scop prezentarea rezultatelor cercetării, indicând 
procedurile și metodele de analiză care au condus la rezultate.

• Dezvoltarea de responsabilităţi de comunicare, organizare şi management, de capacităţi 
inovatoare şi de cercetare, precum şi de spirit de iniţiativă şi lucru în echipă.

Electronica Sistemelor Inteligente

Programul masteral Electronică Sistemelor Inteligente de la Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologii informaționale, cu o experiență de peste 15 ani, este un master de 
tip cercetare, cu frecvență, având durata studiilor de 2 ani. Tradiția de peste 25 ani, din perioada 
studiilor aprofundate acreditat exact cu această titulatură în 1995, a însemnat o permanentă 
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actualizare a conținutului disciplinelor și introducerea de discipline noi, în corelație cu progresul 
științific și tehnologic și dinamica vieții economice din zona de vest a țării. Obiectivul programului 
de a pregăti specialiști și cercetători în dezvoltarea de aplicaţii hardware şi software pentru o 
largă clasă de sisteme electronice moderne, cu precădere pentru cele din domeniul automotive, 
al testării automate în general, electronicii de putere, inteligenței artificiale și roboticii. 
Programul masteral se adresează absolvenților a diverse specializări de licență, în primul rând cu 
profil electronic sau electric, care își propun însușirea tehnologiilor electronice de vârf în variate 
domenii de activitate, plecând de la sisteme de putere moderne, vedere artificială, învățare și 
testare automată sau robotică.

Caracteristica principală a acestui master este spectrul larg de aplicabilitate. Aceasta face ca 
absolvenții săi să regăsească aplicarea cunoștințelor în domenii precum industria automotive, 
medicină sau energii regenerabile. Astfel se explică de ce marea majoritate a studenților sunt 
îndrumați de către companiile de profil să opteze pentru acest program masteral și de ce la 
absolvire un procent important al lucrărilor de disertație sunt dezvoltate în colaborare cu 
companiile partenere ale UPT. Trebuie subliniat că planurile de învățământ au fost elaborate în 
board-ul aferent, dar și prin discuții directe cu specialiști din principalele companii partenere. 

Absolvenții masterului Electronica Sistemelor Inteligente dobândesc competențele necesare 
acestui domeniu, atât profesionale cât și transversale. Disciplinele din planul de învățământ al 
programului de studii au drept scop dezvoltarea unor abilități specifice: capabilitatea de conduce 
o cercetare ştiinţifică de la specificaţiile problemei până la soluția finală teoretică sau prototip, 
dezvoltarea de soluții atât cu componentă hardware cât și cu componentă software prin folosirea 
ultimelor tehnologii, managementul cercetării în echipă cu preluarea de responsabilității pe 
diferite paliere ierarhice, comunicarea interdisciplinară, abilități de analiză critică și comparativă, 
manipularea ușoară a aparatului matematic, interpretarea fizică a rezultatelor analitice, abilități 
de comunicare interdisciplinară și diseminare a rezultatelor cercetării într-o limbă de circulație 
internațională. Absolventul va putea să aibă abilitatea de a face o selecție a vastului material 
bibliografic existent ca resursă scrisă sau electronică pe Internet, accesarea bazelor de date 
internaționale, cu precădere informația oferită în IEEE Xplore și nu în ultimul rând, ca specialist 
va putea să-și înscrie activitatea în domeniul profesional și circuitul internațional cu respectarea 
normelor de etică și deontologie profesională.

Merită amintit că discipline ale masterului Electronica Sistemelor Inteligente au reprezentat 
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opțiuni pentru studenți Erasmus din țări ca Germania sau Spania și că ele sunt de asemenea 
frecventate de către studenți doctoranzi în cadrul planului de pregătire din primul an de doctorat.

A devenit o obișnuință ca studenții masterului Electronica Sistemelor Inteligente să participe 
în echipe de cercetare coordonate de cadre didactice în cadrul unor granturi naționale și 
internaționale, ca de altfel și participarea la conferințe internaționale în care au prezentat lucrării 
ulterior indexate în baze de date prestigioase precum Web of Science.

Totodată echipe formate din masteranzi din cadrul programului Electronica Sistemelor Inteligente 
au participat cu succes la concursuri internaționale studențești, performanțele notabile fiind două 
premii I, dintre care cel mai recent obținut în anul 2019 la concursul Hard & Soft de la Novi Sad, 
Serbia. Există totodată posibilitatea oferirii de mentorat în manifestări sau competiții precum 
Innovation Labs sau Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Pe durata studiilor masteranzii au posibilitatea de a beneficia de stagii de studii în universitățile 
partenere UPT din străinătate, existând peste 25 de acorduri semnate cu universități din Olanda 
Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, 
Norvegia, Turcia și SUA.

Absolvirea programului masteral Electronica Sistemelor Inteligente oferă șansa unei rapide 
angajări sau consolidări a locului de muncă în companii de succes din zonă, partenere ale UPT 
dintre care amintim: Continental, Hella, Flex, Honeywell, Hamilton, Huf sau Veoneer.

În mod firesc, absolvenții de top sunt încurajați să-și desăvârșească pregătirea prin studii 
doctorale, existând deja peste 10 teze de doctorat finalizate în tematica abordată de acest 
program masteral.

Tehnologii Multimedia

Programul de master Tehnologii Multimedia, cu o experiență de 10 ani este un master de 
cercetare cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani, care a fost deja absolvit de câteva sute de 
ingineri. Obiectivul programului de master este acela de a pregăti specialiști în utilizarea noilor 
tehnologii digitale și se adresează absolvenților a diverse specializări de licență care au un interes 
în utilizarea tehnologiilor multimedia în variate domenii de activitate.
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Absolvenții masterului Tehnologii Multimedia dobândesc competențele de bază descrise în 
Cadrul Competențelor Digitale pentru Cetățeni (DigComp 2.1), definit de către Comisia Europeană 
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_
(online).pdf), grupate pe 5 categorii: 1. alfabetizarea în utilizarea informației și a datelor, 2. 
comunicarea și colaborarea, 3. crearea de conținut digital, 4. siguranța în utilizare, 5. rezolvarea 
problemelor. 

Disciplinele din planul de învățământ al programului de studii au drept scop dobândirea de către 
absolvenți a unor abilități specifice: producerea si publicarea de cunoștințe în formate multimedia 
standardizate, analiza critică a cerinţelor şi elaborarea de specificaţii pentru implementarea 
proiectelor și a serviciilor digitale prin folosirea și optimizarea tehnologiilor multimedia de 
ultimă oră, evaluarea performanțelor tehnice ale platformelor digitale, în concordanță cu 
nevoile economice, educaționale sau sociale ale organizațiilor, utilizarea de aplicații software 
și tehnologii dedicate pentru managementul conținutului digital, cu respectarea condițiilor de 
securitate a transmiterii informației, de protecție a datelor cu caracter personal și de uzabilitate, 
gestionarea resurselor digitale audio-video, prelucrarea resurselor multimedia si publicarea lor 
online, utilizarea tehnologiilor Web 2.0 și a Social Media, evaluarea aplicațiilor multimedia online, 
comunicarea prin intermediul tehnologiilor digitale, implementarea unor proiecte complexe de 
IoT (Internet of Things), utilizarea tehnologiilor de realitate virtuală și realitate augmentată în 
conjuncție cu datele deschise, realizarea de management al proiectelor de cercetare-proiectare, 
construcția și evaluarea bugetului unui proiect, precum și utilizarea platformelor on-line pentru 
managementul proiectelor, redactarea de lucrări științifice pentru diseminarea rezultatelor 
cercetării, respectiv evaluarea calității și relevanței resurselor informaționale de pe Internet.

Pe durata studiilor de master, studenților li se oferă șansa de a beneficia de perioade de studii la 
universitățile partenere din străinătate, existând aproximativ 25 acorduri semnate cu universități 
din Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, 
Norvegia, Turcia și SUA.

In perioada de finalizare a lucrării de disertație, studenții au șansa de a participa la Interactive 
Digital Media Student Contest, o competiție studențească care își propune să stimuleze 
creativitatea și spiritul inovativ în domeniul multimedia, precum și la organizarea și oferirea 
de mentorat în alte competiții (de tip hackathon-uri, FameLab, Innovation Labs, Noaptea 
Cercetătorilor Europeni, etc.). Ei pot de asemenea colabora la diverse proiecte internaționale în 
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domenii ca: dezvoltarea de aplicații interactive accesibile și de pe dispozitive mobile, creare de 
conținut multimedia, eLearning, dezvoltare de Resurse Educaționale Deschise, semantic web, 
open data, comunități și orașe smart, realitate augmentată, Internetul lucrurilor, dezvoltare 
mobilă și programare, dezvoltare de cursuri deschise online, precum și la proiecte în cadrul 
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, la care Centrul Multimedia este partener fondator.

După finalizarea studiilor, absolvenții masterului își pot consolida locurile de muncă în cadrul 
unor firme tehnologice dinamice și creative, precum partenerii tradiționali: Nokia Garage, 
Intel Movidius, SafeFleet, Haufe Group, Oce Canon, Saguaro Technologies, NuTechnologies, 
123FormBuilder, Cobalt Sign, Peppermint Agency, DigiTales, Reflection Media. Bineînțeles că 
absolvenții cu aptitudini pentru cercetare sau carieră universitară sunt încurajați și sprijiniți să 
continue și studiile doctorale, existând deja 14 teze de doctorat finalizate în domeniile abordate 
de acest master.

Ingineria Rețelelor de Comunicații

Programul de master Ingineria Rețelelor de Comunicații, este un master profesional cu frecvență, 
cu durata studiilor de 2 ani, care a fost deja absolvit de câteva sute de ingineri. Obiectivul 
programului de studiu de masterat Ingineria Rețelelor de Telecomunicații este de a forma  
ingineri cu o pregătire superioară (la nivel de aprofundare MASTER) în domeniul reţelelor de 
comunicaţii. Absolventul programului în cauză trebuie să poată găsi soluţii complete pentru 
problemele practice care apar în dezvoltarea şi implementarea reţelelor moderne de comunicaţii. 
Pentru aceasta el trebuie să stăpânească atât bazele teoretice ale domeniului cât şi posibilităţile 
şi metoda utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de 
aplicaţii tehnice având abilităţi şi competenţe avansate pentru proiectarea şi dezvoltarea reţelelor 
de comunicaţii, în special cele mobile. Deoarece este vorba de un domeniu de aprofundare, 
absolventul acestui MASTER va trebui să îşi dezvolte o înţelegere superioară a problematicii 
domeniului, care să îi permită preluarea de activităţi de coordonare şi management de sarcini 
complexe în domeniu, inclusiv cooperare interdisciplinară şi activităţi creative, de cercetare.

După finalizarea studiilor, absolvenții masterului își pot consolida locurile de muncă în cadrul 
unor firme tehnologice dinamice și creative, precum partenerii tradiționali: Nokia Garage, 
Intel Movidius, SafeFleet, Haufe Group, Oce Canon, Saguaro Technologies, NuTechnologies, 
123FormBuilder, Cobalt Sign, Peppermint Agency, DigiTales, Reflection Media. Bineînțeles că 
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absolvenții cu aptitudini pentru cercetare sau carieră universitară sunt încurajați și sprijiniți să 
continue și studiile doctorale, existând deja 14 teze de doctorat finalizate în domeniile abordate 
de acest master.

Obiective (competențe, abilități, aptitudini):

Obiectivul programului de studiu de masterat Ingineria rețelelor de comunicații este de a forma  
ingineri cu o pregătire superioară (la nivel de aprofundare MASTER) în domeniul reţelelor de 
comunicaţii. Absolventul programului în cauză trebuie să poată găsi soluţii complete pentru 
problemele practice care apar în dezvoltarea şi implementarea reţelelor moderne de comunicaţii. 
Pentru aceasta el trebuie să stăpânească atât bazele teoretice ale domeniului cât şi posibilităţile 
şi metoda utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de 
aplicaţii tehnice având abilităţi şi competenţe avansate pentru proiectarea şi dezvoltarea reţelelor 
de comunicaţii, în special cele mobile. Deoarece este vorba de un domeniu de aprofundare, 
absolventul acestui MASTER va trebui să îşi dezvolte o înţelegere superioară a problematicii 
domeniului, care să îi permită preluarea de activităţi de coordonare şi management de sarcini 
complexe în domeniu, inclusiv cooperare interdisciplinară şi activităţi creative, de cercetare.

Absolventul de master găseşte un larg domeniu de activitate, piaţa de profil în domeniu având 
o deschidere largă. Domeniile principale de realizare profesională sunt legate de producători 
de echipamente de comunicaţii dar şi de asigurare a serviciilor din centrele de comunicaţii ale 
principalilor angajatori. Cerinţa specialiştilor în acest domeniu pe piaţa forţei de muncă din partea 
de Vest a ţării a cunoscut o dezvoltare explozivă în ultimii ani prin prezenţa unor dezvoltatori 
puternici: NOKIA, Continental Corporation, Hella, Flex etc. 

Misiunea programului este de a realiza o calificare de master Ingineria rețelelor de comunicații, 
care să fie caracterizată de următoarele competenţe:

• Selectarea, sintetizarea și evaluarea comparativă a conceptelor teoretice, modelelor, 
tehnicilor și metodelor de analiză din domeniul telecomunicațiilor;

• Colectarea și interpretarea datelor relevante din domeniul rețelelor de telecomunicații 
pentru rezolvarea problemelor și aplicarea creativă a acestora în proiectare;

• Rezolvarea problemelor prin integrarea surselor de informații complexe din domeniul 
aprofundat și domeniile conexe în contexte noi;
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• Dezvoltarea de aplicații hardware și software pentru rețele de telecomunicații prin folosirea 
de tehnologii de actualitate.

Având în vedere impactul pe care domeniul comunicaţiilor îl are asupra dezvoltării actuale a 
societăţii în ansamblu, prin pătrunderea fără precedent în toate domeniile vieţii economice şi 
sociale, specialiştii prevăd acestui domeniu o dezvoltare susţinută şi în continuare. Acest lucru 
este ilustrat în cadrul specializării atât prin câteva caracteristici relevante cât şi prin câteva direcţii 
specifice de dezvoltare în viitor. Dezvoltarea acestei specializări face parte din Planul Strategic al 
Universităţii “Politehnica” din Timişoara.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologii Informationale are colaborări deosebite 
cu alte instituţii similare din străinătate, ceea ce confirmă capacitatea ei de a dezvolta studii 
serioase şi de a furniza absolvenţi bine pregătiţi.

Abilități:

• să coordoneze activități de cercetare în domeniul sistemelor de comunicatii în producție și 
servicii;

• să activeze în colective complexe de cercetare și proiectare în domeniu;

• să elaboreze studii și prognoze de cercetare în domeniu.

Aptitudini:

• să proiecteze si sa exploateze sisteme de comunicatii cu diferite niveluri de complexitate, 
bazate pe principii moderne, cum ar fi cele din categoria 4G, IoT;

• să conducă proiecte de dezvoltare din domeniul comunicatiilor și al serviciilor conexe 
acestuia cu complexitate ridicată;

• cognitive.

Rezultate: Lucrări științifice, rapoarte, proiecte, prognoze, evaluări.

Communications Networks Engineering

Programul de master Communications Network Engineering, cu o experiență de 10 ani este un 
master de cercetare cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani, oferit integral în limba engleză, 
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care a fost deja absolvit de câteva zeci de ingineri. Obiectivul programului de studiu de masterat 
Communications Network Engineering este de a forma  ingineri cu o pregătire superioară (la nivel 
de aprofundare MASTER) în domeniul reţelelor de comunicaţii. Absolventul programului în cauză 
trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice care apar în dezvoltarea şi 
implementarea reţelelor moderne de comunicaţii. Pentru aceasta el trebuie să stăpânească atât 
bazele teoretice ale domeniului cât şi posibilităţile şi metoda utilizării practice a acestora. El va 
trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii tehnice având abilităţi şi competenţe 
avansate pentru proiectarea şi dezvoltarea reţelelor de comunicaţii, în special cele mobile. 
Deoarece este vorba de un domeniu de aprofundare, absolventul acestui MASTER va trebui să 
îşi dezvolte o înţelegere superioară a problematicii domeniului, care să îi permită preluarea de 
activităţi de coordonare şi management de sarcini complexe în domeniu, inclusiv cooperare 
interdisciplinară şi activităţi creative, de cercetare.

Absolvenții masterului Communications Network Engineering vor fi capabili de:

• Selectarea, sintetizarea și evaluarea comparativă a conceptelor teoretice, modelelor, 
tehnicilor și metodelor de analiză din domeniul telecomunicațiilor;

• Colectarea și interpretarea datelor relevante din domeniul rețelelor de telecomunicații 
pentru rezolvarea problemelor și aplicarea creativă a acestora în proiectare;

• Rezolvarea problemelor prin integrarea surselor de informații complexe din domeniul 
aprofundat și domeniile conexe în contexte noi;

• Dezvoltarea de aplicații hardware și software pentru rețele de telecomunicații prin folosirea 
de tehnologii de actualitate. 

Disciplinele din planul de învățământ al programului de studii au drept scop dobândirea de către 
absolvenți a unor abilități specifice: 

• coordonarea activităților de cercetare în domeniul sistemelor de comunicatii în producție și 
servicii,

• să activeze în colective complexe de cercetare și proiectare în domeniu;

• să elaboreze studii și prognoze de cercetare în domeniu;

• analiza critică a cerinţelor şi elaborarea de specificaţii pentru implementarea proiectelor și a 
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serviciilor de telecomunicații prin folosirea și optimizarea tehnologiilor de ultimă generație.

Pe lângă aceste abilități se dorește și dezvoltarea și evidențierea de aptitudini specifice cum ar fi:

• proiectarea si exploatarea sistemelor de comunicatii cu diferite niveluri de complexitate, 
bazate pe principii moderne, cum ar fi cele din categoria 4G, 5G (IoT);

• să conducă proiecte de dezvoltare din domeniul comunicatiilor și al serviciilor conexe 
acestuia cu complexitate ridicată;

• redactarea de lucrări științifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării, respectiv evaluarea 
calității și relevanței resurselor informaționale; 

în concordanță cu nevoile economice, educaționale sau sociale ale organizațiilor.

Pe durata studiilor de master, studenților li se oferă șansa de a beneficia de perioade de studii la 
universitățile partenere din străinătate, existând aproximativ 25 acorduri semnate cu universități 
din Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Finlanda, Suedia, Lituania, 
Norvegia, Turcia și SUA.

In perioada de finalizare a lucrării de disertație, studenții au șansa de a participa diferite activități 
de cercetare în colective din facultate sau din companii cum ar fi NOKIA, Huawei, etc.

După finalizarea studiilor, absolvenții masterului își pot consolida locurile de muncă în cadrul 
unor firme tehnologice dinamice și creative, precum partenerii tradiționali: Nokia, Intel Movidius, 
SafeFleet, Continental, Oce Canon, Saguaro Technologies, Cobalt Sign, Huff. Bineînțeles că 
absolvenții cu aptitudini pentru cercetare sau carieră universitară sunt încurajați și sprijiniți să-și 
continue și prin studiile doctorale, existând deja 3 conducători de doctorat în domeniile abordate 
de acest master.

Ingineria Datelor - iDATA

Programul de studii universitare de master Ingineria Datelor  este organizat de facultatea de 
Electronica, Telecomunicații si Tehnologii Informatțonale din cadrul Univertitatii Politehnica 
Timișoara. Misiunea programului de studii Ingineria Datelor este aceea de a produce specialiști 
înalt calificați la nivel de master, cu abilități de cercetare-dezvoltare, in domeniul Ingineria 
Datelor. Programul asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență si oferă posibilitatea 
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continuării studiilor prin programe de doctorat.

Obiectivele programului de master Ingineria Datelor sunt următoarele:

• Înțelegerea principalelor tehnologii din domeniul Ingineriei Datelor: explorarea datelor,

• învățarea automata, tehnicile de vizualizare, modelarea predictiva, statistica.

• Obținerea de deprinderi practice prin intermediul unor experiențe de cercetare 
științificăaplicata.

• Analiza metodica a problemelor si luarea celor mai bune decizii.

Discipline de studiu:

Modele de Date Avansate, Modelare Statistica si Stocastica, Sisteme cu Invatare Automata, 
Cloud Computing, Managementul Bazelor de Date, Programare pentru Ingineria Datelor, 
Retele Neuronale Profunde, Tehnologii Big Data, Modelarea si Analiza Datelor pentru Decizii 
de Management, Managementul Cunostintelor si Semantic Web, Sisteme Internet of Things, 
Practica de Cercetare

Intr-un raport al World Economic Forum din anul 2018 este argumentat faptul ca pentru perioada 
2018-2022 patru factori vor domina creșterea economică: conexiunea Internet rapida pe 
terminale mobile, inteligenta artificiala, adoptarea tehnologiilor Big Data si tehnologiile Cloud 
Computing. Ultimii trei factori sunt in strânsă legătură cu Ingineria Datelor. În același raport este 
previzionată o creștere a cererii de specialiști ce pot ocupa funcții de analist date (Data Analyst), 
inginer date (Data Scientist), specialist inteligenta artificiala, specialist in tehnologii Big Data, 
dezvoltatori software.

Plecând de la raportul World Economic Forum putem avea in vedere o creștere a cererii de 
specialiști in Ingineria Datelor în următorii ani la nivel internațional. Cum piața românească este 
deschisaă si are un cost cu forța de munca mai redus față de tările vestice, tendința companiilor 
de outsourcing de a se extinde se va menține și in următoarea perioadă.

De asemenea, la nivel național există o cerere considerabilă pe piața muncii pentru pozițiile 
precizate anterior. Acest fapt este susținut si de companiile din zona de Vest a României. Din

discuțiile cu aceste companii și din analiza cererii de pe piața muncii am observat că necesarul de 
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specialiști în Ingineria Datelor si domenii conexe este unul in continua creștere.

Prin intermediul programului de studii universitare de master Ingineria Datelor studenții vor 
acumula competente necesare pentru a ocupa următoarele poziții:

COR: 251101 - Proiectant sisteme informatice 

ESCO: 251102 - Analist sistem / Analist date (Data Analyst) 

             251103 - Analist sistem / Inginer date (Data Scientist, Data Engineer)

Programul de studii de master Ingineria Datelor va permite studenților dobândirea următoarelor 
competente profesionale:

• Proiectarea de arhitecturi de sisteme informatice in vederea achiziționării, stocării și utilizării 
datelor la nivelul unei organizații. 

• Administrarea datelor pe parcursul ciclului lor de viață, procesarea acestora pentru a elimina 
redundanța, minimiza dependența si pentru a crește consistenta lor. 

• Colectarea si evaluarea volumelor mari de date având ca scop identificarea de tipare ascunse. 

• Utilizarea modelelor și tehnicilor de analiză statistica și a uneltelor informaționale și de 
comunicații în analiza datelor, pentru a descoperii corelații si genera predicții. 

• Aplicarea unor tehnici de analiză, validare si verificare a calității datelor.

• Dezvoltarea de programe informatice pentru procesarea datelor utilizând un limbaj de 
programare adecvat, astfel incât un sistem TIC sa producă rezultatul cerut pe baza intrărilor 
așteptate.

• Realizarea de documente sau prezentări având ca scop prezentarea rezultatelor cercetării, 
indicând procedurile si metodele de analiza care au condus la rezultate, precum si 
interpretările potențiale ale rezultatelor.

• Utilizarea de tehnici vizuale și interactive pentru prezentarea datelor, cu scopul de a facilita 
înțelegerea lor. 
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Prezentare corp profesoral

Corpul profesoral al facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale acoperă 
o arie largă de domenii de competență atât în domeniul electronicii aplicate, analogice și digitale, 
cât și legat de telecomunicații și noile tehnologii informaționale. Structurarea personalului pe 
cele trei departamente, Electronică Aplicată, Comunicații și Măsurări și Electronică Optică, reflectă 
preocupările comune sau apropiate în plan didactic și de cercetare.

Fișele disciplinelor pentru programele de studii 
gestionate de facultate

Fișele disciplinelor pentru programele de licență Electronică Aplicată, Tehnologii și Sisteme de 
Telecomunicații în limba română și Telecommunications Technologies and Systems precum și 
fișele disciplinelor pentru programele masterale oferă informații detaliate privind conținutul și 
structurarea activităților de curs și a celor aplicative pentru disciplinele programelor respective.

Planurile de învățământ ale programelor de studii 
gestionate de facultate în anul universitar 2020-2021

Planurile de învățământ pentru programele de Licență și Master se doresc a fi permanent 
actualizate și racordate la ultimele realizări în plan științific pa plan mondial și în concordanță cu 
planurile de învățământ ale universităților europene și mondiale de prestigiu.

Informații admitere la Master

Informații admitere la Licență
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