
Ingineria prin ochii celor 
200



Universitatea POLITEHNICA din București

Cea mai mare universitate tehnică din țară.01

Cel mai mare campus universitar din țară, cuprinzând
peste 30.000 de studenți.

02

Cel mai important centru de cercetare la nivel național,
partener al multora dintre companiile autohtone și
străine.

03

Un întreg complex de canale media menite să comunice
nemijlocit cu întreaga noastră comunitate.

04



“Ingineria prin ochii 
celor 200”

Cea mai importantă inițiativă de 
susținere a științei, inovării și 
antreprenoriatului românesc.



Reprezintă provocarea 
lansată de UPB partenerilor 
din mediul privat și totodată, 
membrilor comunității sale.



De unde am pornit?
Călătoria 1818 - Prezent

Gheorghe Lazăr, 
fondatorul primei şcoli 

cu predare în limba 
română.

1818
Petrache Poenaru, 
inventatorul stiloului

Condeiul portăreț fără 
sfârșit.

1827
Anghel Saligny, șef al 
lucrărilor podului de 

peste Dunăre (Feteşti 
- Cernavodă)

1895
Gogu Constantinescu, 

autorul ,,Teoriei 
sonicităţii” 

1918

Virgilius Justin Capră, 
constructorul 

automobilului „Virgilius” 
cu două roți

1955

Radu Manicatide, 
proiectantul avionului 

monoloc RM-9

1942
Elie Carafoli, realizatorul 
tunelului aerodinamic din 
curtea Școlii Politehnice 

din București 

1930

Ion I. Agârbiceanu, 
proiectantul primului 

laser cu gaze din 
România 

1962
Dumitru D. Prunariu, primul 

și singurul român care a 
zburat vreodată în spațiul 

cosmic. 

1981
Simona Maierean, prima 
femeie pilot de avioane 

supersonice din 
România 

2009
Inaugurarea a 2 noi 
centre de cercetare, 
Campus și Precis.

2015
Multiple medalii de aur 

obținute la Salonul 
Internațional de Invenții 

de la Geneva.

.

2018



Ce oferim acum?

Dincolo de cursurile 
universitare, UPB 
oferă partenerilor 

numeroase cursuri 
de formare.

Marile companii își 
păstrează avantajul 

competitiv lărgind mereu 
orizontul a ceea ce este 

posibil.

Comunitate

Evenimente
Evenimentele noastre fac 

parte din povestea de 
neuitat a studenției.

Networking
Networking-ul este unul 
dintre nucleele activității 

noastre.

Cu peste 30 000 de 
cursanți înscriși anual în
universitate și cu un staff 

de peste 4 000 de angajați
universitatea noastră 
reprezintă o resursă 

continuă 
de servicii destinate 

studenților și companiilor.

Educație Cercetare



Ce arii de studiu am dezvoltat?

UPB a reușit de-a lungul 
timpului să pună bazele 
unei comunități pentru 

studenți din peste 100 de 
țări, sprijinind  
cunoașterea și 

inovarea, prin alăturarea 
diferitelor culturi, religii, 

viziuni asupra educației și 
a direcțiilor de dezvoltare 

pe care societatea din 
prezent își 

fundamentează acțiunile 
pentru viitor.

Inginerie electrică

Energetică

Automatică și Calculatoare

Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologia Informației

Mecanică și Mecatronică

Managementul 
Sistemelor Tehnologice

Sisteme Biotehnice

Transporturi

Inginerie Aerospațială

Știința și Ingineria 
Materialelor

Chimie Aplicată și Știința 
Materialelor

Inginerie în 
Limbi Străine

Științe Aplicate

Inginerie Medicală

Antreprenoriat, Ingineria și 
Managementul Afacerilor



Ce vă propunem?
Să fiți parte dintr-un concept inovator!

200
de
ani

200
de 

parteneri

200
de

concurenți

200
de proiecte 
dezvoltate

Vă invităm să ne 
comunicați o temă de 
proiect la care doriți o 

soluție!

Cum?
În perioada februarie 2019 –
decembrie 2019, echipa de 
proiect va colecta și distribui 

în facultăți proiectele 
propuse de parteneri.   

Când?



Cadrul de 
desfășurare Cele 15 facultăți vor fi cooptate în cadrul acestui 

proiect prin:

v Formarea a 2 - 5 echipe de studenți (indiferent de anul de 
studiu)/cadre didactice din cadrul fiecărei facultăți;

v Identificarea/Nominalizarea unui coordonator din cadrul 
personalului didactic al fiecărei facultăți;

v Identificarea/Nominalizarea unor parteneri din mediul privat 
pe profilul fiecărei facultăți;



Cei 200 de participanți vor:

v Face parte dintr-o echipă formată la alegere din studenți/ 
cadre didactice ai unei facultăți sau mixtă(de la mai multe 
facultăți);

v Propune modalități de soluționare a temei de proiect 
atribuită de partenerul privat; 

v Lucra alături de coordonatorul echipei pentru a obține o 
soluție viabilă și sustenabilă; 

Cadrul de 
desfășurare



Cei 200 de parteneri vor:

v Propune o temă de proiect conexă unui domeniu de 
studiu al universității; 

v Asigura un corespondent coordonatorului echipei pentru 
comunicare pe durata dezvoltării proiectului; 

v Permite, după caz, vizite de lucru la sediu pentru 
prezentarea soluțiilor propuse de concurenți; 

Cadrul de 
desfășurare



Proiectul presupune atribuirea unei
teme/proiect de către partenerii privați, echipele
formate alături de coordonator, urmând să o dezvolte
într-un interval de timp stabilit de comun acord .

Evoluția temelor și rezultatele obținute de
către fiecare echipă vor fi prezentate periodic,
produsul/serviciul dezvoltat pe baza temei/proiectului
atribuite fiind evaluat de către o comisie formată
atât din reprezentanți ai conducerii universității, cât și
ai firmelor partenere.

Cadrul de 
desfășurare



Beneficiile facultăților

1

3
2

Identificarea și angrenarea 
studenților/personalului cu abilități
deosebite în activități practice.

Îmbunătățirea legăturilor cu firme din
mediul privat (identificarea de parteneri de
practică, viitori angajatori pentru studenți,
potențiali parteneri în proiecte viitoare).

Promovarea aplicabilității programelor 
de studiu în piața actuală prin 
dezvoltarea unor noi proiecte de 
cercetare. 



Beneficiile participanților

1

3
2

Oportunitatea de a dezvolta produse/
servicii aplicabile în piață; Dezoltarea
spiritului antreprenorial.

Oportunitatea de a câștiga unul din
premiile competiției.

Identificare de potențiali angajatori în 
rândul firmelor partenere. 



Beneficiile partenerilor

1

3
2

Oportunitatea de încheia un
parteneriat de lungă durată și de a
se implica activ în activitățile de
cercetare derulate de UPB.

Oportunitatea de a obține o soluție
viabilă la tema de proiect propusă.

Oportunitatea de a identifica și coopta 
viitori angajați.  



Promotorii competiției

Centrul de Antreprenoriat UPBizz
al cărui scop principal este sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial

în rândul studenților și absolvenților Universității POLITEHNICA din București. 
Echipa UPBizz este pregătită să vă fie alături în identificarea viitorilor parteneri de business. 

Agenția de plasare a forței de muncă POLI JOBS 
al cărui scop este acela de a asigura o inserţie adecvată a absolvenţilor pe piaţa muncii, în funcţie de 

nivelul de calificare a acestora, de specializare, de media la finalul anilor de studiu şi în funcție de ofertele 
de muncă disponibile din partea companiilor.

Echipa POLI JOBS se va asigura că veți beneficia de sprijin în identificarea potențialilor angajați pe toată 
durata colaborării.



Vă mulțumim!
Sperăm că veți alege să celebrați alături de noi 200 de ani de 

inginerie românească.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel.0738.853.089/ email: antreprenoriat@upb.ro


