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Performanțele UPB sunt rezultatul efortului unei întregi comunități 
formate din mii de oameni - profesori, studenți și personal administrativ 

laolaltă. Le mulțumim pe această cale pentru dedicația, pasiunea și 
capacitatea de muncă de care au dat dovadă în toți acești ani.
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Ultimii  patru  ani  ai  Universității 
POLITEHNICA  din  București  au  fost  o 
călătorie extraordinară  care a culminat cu 
anul bicentenar al universității. 200 de ani 
de  la  înființare  au  însemnat,  pentru 
comunitatea noastră, o evaluare a tot ceea 
ce am fost  capabili  să  construim -  un an 
care a spus povestea universității noastre 
mai puternic și mai încrezător decât a fost 
spusă  vreodată .  Evenimentele 
internaționale,  parteneriatele,  inițiativele 
studențești și competițiile câștigate au fost 
mai  mult  decât  un  simbol  al  energiei  și 
ideilor de care dispunem - ele au fost un 
motor care ne-a unit și a demonstrat ceea 
ce  putem face  împreună,  ca  echipă.  Prin 
realizările  noastre,  am  căpătat  un 
sentiment adânc al valorilor care ne unesc. 

Am descoperit că suntem cu toții interesați 
să găzduim evenimente de nivel înalt care 
să  ne  poziționeze  pe  harta  europeană  a 
instituțiilor  mari,  să  extindem 
infrastructura de cercetare și  să  încheiem 
parteneriate  cu  mari  instituții  de 
învățământ  și  cercetare.  Am devenit  una 
dintre  cele  mai  prolifice  comunități 
academice din România.  

În  urmă  cu  patru  ani,  ne  propuneam  să 
aducem Universitatea POLITEHNICA din 
București  în  prim-planul  educației  și 
cercetării  regionale.  Ne  propuneam  să 
extindem  semnificativ  infrastructura 
universității.  Mai  mult,  ne  propuneam o 
stabilizare  generală  a  bilanțului 
financiar  dar  și  diversificarea  surselor 
din  care  monetizează  universitatea 
noastră. A fost o provocare managerială 
pe  care  am  acceptat-o  și  pe  care,  cu 
ajutorul dumneavoastră, am reușit să o 
ducem la capăt cu succes. Terenul este 

acum  pregătit  pentru  a  trece  la 
următoarea  etapă:  o  universitate 
capabilă  să  schimbe viitorul educației 
în România.

În  următorii  patru  ani,  vă  propun  să 
ducem  universitatea  la  următorul 
nivel.  Cu parteneriate în peste 100 de 
țări și infrastructură de cercetare unică 
-  prin  dimensiuni  și  perspective  - 
suntem  acum  pregătiți  să  aducem 
schimbări  reale  în  societate.  Suntem 
pregătiți  să  facem  pasul  istoric  în 
învățământul românesc și în următorii 
ani  să  punem  bazele  unei  adevărate 
autonomii,  a  unei  reale  independențe 
financiare  a  universității  care  să  ne 
permită  o dezvoltare fără  precedent, o 
adevărată  schimbare  de  paradigmă  în 
educația românească și nu numai. 

Am convingerea că împreună putem să 
oferim  generațiilor  de  studenți  - 
educația de care au nevoie, societății - 
specialiști care să-i asigure dezvoltarea 
și  fiecăruia  dintre  noi  -  bucuria 
misiunii  împlinite.  În  următoarele 
pagini  veți  putea  parcurge  contextul 
următorilor ani, alături de propunerile 
strategice  pentru  următorul  mandat 
universitar.  Împreună  vom  construi 
viitorul învățământului superior tehnic 
în România.

CUVÂNT ÎNAINTE

Mihnea Costoiu

Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate. 
Albert Einstein



�4

CONTEXT 

De-a lungul celor două secole, misiunea 
noastră a rămas mereu aceea de a forma 
ingineri performanți și de a crea și aplica 
elemente  tehnologice  inovative  cu 
impact pozitiv asupra societății.  Ultimii 
ani  ne-au  ajutat  să  construim  o 
infrastructură puternică și să consolidăm 
poziția noastră pe piața educațională din 
România  și  de  peste  hotare.  Suntem 
acum pregătiți să înfruntăm provocările 
tehnologice ale societății  și  să  pregătim 
specialiști pentru o piață a muncii din ce 
în ce mai competitivă.



Tradi ț i i le  Univers i tăț i i 
POLITEHNICA  din  București 
sunt  legate  de  înființarea,  în 
anul  1818,  de  către  Gheorghe 
Lazăr,  a  primei  Școli  tehnice 
superioare cu predare în limba 
română,  la  mănăstirea  Sfântul 
Sava  din  București.  Am 
sărbătorit  al  200-lea  de  la 
fondarea  Universității  cu 
încrederea  că  rezultatele 
ultimilor  ani  sunt  demne  de 
prestigiul  secular  construit  de 
comunitatea  instituției  în  care 
ne aflăm, demne de ceea ce reprezintă cea mai mare școală de inginerie din România. În 
cei  200  de  ani,  performanțele  comunității  noastre  au  reprezentat  mereu  un  element 
central al tuturor realizărilor cu care ne putem mândri astăzi. 

Gheorghe Lazăr, fondatorul școlii,  a fost cel care a impus valoarea de deschidere, de 
incluziune și toleranță pe care o cultivă astăzi UPB. Simultan cu eforturile lui Gheorghe 
Lazăr de a înființa o școală tehnică superioară, un alt învățat al vremurilor - Gheorghe 
Asachi -  parcurgea un demers similar. Diferența dintre cele două eforturi istorice este că 
școala lui Gheorghe Lazăr era deschisă  tuturor celor care erau dispuși  să  învețe, din 
toate categoriile sociale, în timp ce școala lui Gheorghe Asachi era destinată unui cerc 
privilegiat  de  oameni.  „Veniți  toți  din  toate  părțile  și  de  toată  starea.  Veniți  la  Isvorul 
Tămăduirii,  la Muzeul Înfloririi”,  era chemarea din „Înștiințarea”  adresată  de Gheorghe 
Lazăr  către  „de  toată  cinstea  vrednică  tinerime”  la  deschiderea  primelor  cursuri  de 
inginerie, la școala de la Sf. Sava. 

Acesta  este  începutul  care  a  păstrat  comunitatea  noastră  mereu  unită,  chiar  și  în 
vremurile mai tulburi. Un anunț, un mesaj care era trimis mai departe studenților de 
către profesori. Iar universitatea - un izvor al tămăduirii prin cunoaștere, un muzeu al 
înfloririi culturale. Lui Gheorghe Lazăr i-a urmat la conducerea școlii I. H. Rădulescu, 
viitorul președinte al Societății Literare și al Academiei Române – un umanist în rândul 
inginerilor.

Personalități  cu  nume  răsunătoare  au  reușit,  deceniu  după  deceniu,  să  adauge  file 
importante la istoria României și să definească valori care dăinuie și astăzi. Aceste două 
secole  au  reunit,  sub  această  generoasă  cupolă,  limbi  și  confesiuni  diferite,  crezuri 
culturale  diverse,  sub  spiritul  echității  și  al  egalității.  A  fost  mereu  un  izvor  al 
tămăduirii.

De-a lungul celor  două  secole,  misiunea noastră  a  rămas mereu aceea de a  forma 
ingineri performanți și de a crea și aplica elemente tehnologice inovative cu impact 
pozitiv asupra societății. 

Îndemnul lui Gheorghe Lazăr este astăzi mai actual ca oricând, având în vedere că, prin 
Strategia Națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020 (aprobată prin HG nr. 565 din 
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15 iulie 2015), România și-a propus ca 26,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 
30 și 34 de ani să aibă studii terțiare finalizate, în condițiile asigurării egalității de șanse 
în ceea ce privește accesul în învățământul superior, precum și un nivel înalt de calitate a 
programelor de studii, relevante în raport cu cerințele pieței muncii. Este de menționat 
că rata atinsă de România în 2018 este de doar 24,6%, ceea ce reprezintă totuși o creștere 
de aproape 8% față de anul 2009, dar o scădere față de 2017 (26,3%). 

Ca  o  recunoaștere  a  realizărilor  întregii  comunități  academice,  în  ceea  ce  privește 
excelența  programelor  de  studii,  calitatea  și  vizibilitatea  cercetării  științifice,  prin 
capacitatea  sa  administrativă  și  instituțională,  Universitatea  POLITEHNICA  din 
București  s-a clasificat  în categoria universităților  de cercetare avansată  și  educație, 
fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în 
prima categorie (A) pentru toate programele de studii. De asemenea, în anul 2015, în 
urma evaluării Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, a 
obținut reconfirmarea acreditării, cu grad înalt de încredere. În anul 2017 – 3 programe 
de  studii  de  licență,  iar  în  anul  2018  un  program  de  studii  de  licență  au  obținut 
certificarea  internațională  EUR-ACE®,  conferită  de  către  Rețeaua Europeană  pentru 
Acreditare  în  Educația  Inginerească  (European  Network  for  Accreditation  of 
Engineering  Education  ENAEE),  certificare  care  contribuie  la  facilitarea  mobilității 
academice și profesionale a absolvenților universității. 

În  prezent,  Universitatea  POLITEHNICA  din  Bucureşti  organizează,  prin  cele  15 
facultăţi ale sale:

❖ studii universitare de Licenţă, în 18 domenii ştiinţifice, respectiv, 95 programe 
de studii de licenţă;

❖ studii  universitare  de  Masterat,  în  22  domenii  ştiinţifice,  respectiv,  184 
programe de studii;

❖ studii  universitare  de  Doctorat,  în  16  domenii  ştiinţifice,  prin  cele  14  şcoli 
doctorale.

Un număr de aproximativ 30.000 studenţi  sunt înmatriculaţi  în diverse programe de 
studii: de licenţă, master sau doctorat. Acestora li se alătură un număr de aproape 1.110 
studenţi străini provenind din 59 de ţări, înmatriculaţi în cadrul ciclurilor de licenţă, 
masterat şi doctorat, precum şi în anul pregătitor de limbă română. 

Universitatea  dispune  de  personal  didactic  şi  de  cercetare  performant  -  1325  cadre 
didactice,  care activează  în cele 54 departamente didactice  şi  68 centre de cercetare. 
Activitatea acestora este susţinută  de personalul didactic auxiliar - 957 de persoane, 
precum şi de 472 de persoane din categoria de personal dedidactic. 

Universitatea  POLITEHNICA  din  București  este  astfel  o  organizație  extrem  de 
complexă, nu numai prin dimensiunea și diversitatea programelor de studii oferite, prin 
numărul mare de studenți care învață și trăiesc în campusul universitar, dar și în ceea ce 
privește resursele umane implicate, patrimoniul și mijloacele materiale şi financiare 
care trebuie gestionate. 

În  plus,  diversificarea  misiunilor  și  a  activităților,  presiunea  financiară  cauzată  de 
creșterea costurilor și necesitatea diversificării surselor de finanțare, noi cerințe impuse 
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de  actorii  relevanți,  competiția  globală  și  globalizarea  economiei,  digitalizarea  și 
provocările  aduse  de  noua  revoluție  industrială,  toate  acestea  impun  dificultăți 
deosebite în ceea ce privește managementul universităților. 

Pentru  a  răspunde acestor  provocări,  noua paradigmă  stabilită  prin  Legea  educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 vizează separarea atribuţiilor şi funcţiilor celor două componente 
din viaţa universităţii şi anume cea academică de cea managerială. În acest sens, Legea 
educaţiei  naţionale  şi,  evident,  Carta  universităţii,  surprind  în  mod  distinct 
competenţele  şi  atribuţiile  celor  două  structuri  de  conducere,  respectiv  Senatul 
universitar  şi  Consiliul  de  administraţie.  Componenta  managerială  a  universităţii 
revine  Consiliului  de  Administraţie,  condus de  rector.  Atribuţiile  acestui  for  vizează 
conducerea  operativă  a  universităţii  şi  aplicarea  deciziilor  strategice  ale  Senatului 
universitar. 

În  calitate  de  stat  membru  al  Uniunii  Europene,  România  trebuie  să  răspundă 
provocărilor impuse de integrarea în Ariile Europene ale Învăţământului Superior şi 
Cercetării, precum şi de obiectivele aflate pe agenda Uniunii. 

Astfel, prin Strategia Europa 2020, educaţia, cercetarea şi inovarea se afirmă încă o dată 
ca factori cheie în contracararea efectelor crizei şi asigurarea unui viitor durabil. Între 
cele trei priorităţi stabilite, creşterea inteligentă are la bază dezvoltarea economiei bazate 
pe cunoaştere şi inovare, printre altele prin transformarea ideilor inovatoare în servicii şi 
produse care creează creştere şi locuri de muncă. Dezvoltarea competenţelor cetăţenilor 
pe tot parcursul vieţii, în vederea creşterii participării pe piaţa muncii, a unei mai bune 
corelări  a  cererii  şi  ofertei  în materie de locuri  de muncă  şi  a  mobilităţii,  este o altă 
iniţiativă a Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. În 2020, un 
procent de 40% din populaţia Europei trebuie să aibă studii superioare. 

Prin noul Program Cadru de Cercetare Dezvoltare și  Inovare (CDI), Orizont Europa în 
susținerea Ariei Europene a Cercetării pentru perioada 2021- 2027, în curs de aprobare la 
nivelul  Uniunii  Europene,  la  care  a  participat  și  universitatea  noastră  în  perioada 
consultărilor cu reprezentanții Statelor Membre, s-au stabilit acțiunile și prioritățile de 
finanțare  care susțin obiectivele în domeniul CDI la nivel european, la care România  va 
trebui să contribuie prin politicile și programele naționale în domeniul CDI. 

Deși  Orizont  Europa  a  fost  declarat  o  „Evoluție  nu  Revoluție”,  cu  un  buget  de  100 
miliarde  Euro,  noul  Program  Cadru   propune  noutăți  cheie  pe  baza  experienței  și 
rezultatelor  obținute  din  Orizont  2020,  care  par  să  aducă  schimbări  importante  în 
structura  și  orientarea  strategică  a  CDI  la  nivel  european  și  anume:  constituirea 
Consiliului European al Inovării  în susținerea descoperirilor inovatoare, constituirea 
Misiunilor  de Cercetare și  Inovare  în  susținerea creșterii  impactului  prin orientarea 
spre  misiuni  și  implicarea  cetățenillor,  Extinderea  posibilităților  de  asociere,  în 
susținerea întăririi cooperării internaționale, Politică de cercetare deschisă  în susținerea 
întăririi deschiderii reale sub toate aspectele a politicilor de CDI  și Noi abordări pentru 
parteneriate în susținerea Raționalizării cadrului de finanțare.

În cadrul Conferinței ministeriale desfășurată la Paris în anul 2018, prin Comunicatul 
adoptat,  miniștrii  educației  din  cele  48  de  state  membre  în  Aria  Europeană  a 
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Învățământului  Superior  (European  Higher  Education  Area  EHEA)  au  identificat 
principalele obiective strategice pentru învățământul terțiar, astfel:

❖ o implementare unitară a reformelor cheie:

‣ un sistem bazat pe trei cicluri compatibil cadrului calificărilor la nivelul EHEA 
și diplomele aferente ciclului I și II definite de sistemul de credite transferabile 
ECTS;

‣ respectarea Conventiei de la Lisabona cu privire la recunoașterea diplomelor;

‣ un  sistem  de  asigurare  a  calității  în  concordanță  cu  Standardele  și  liniile 
directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului 
Superior (ESG);

în toate țările membre, pentru a asigura întărirea încrederii reciproce în sistemele de 
educație din fiecare, în vederea creșterii mobilității academice și profesionale;

❖ promovarea  și  întărirea  rolului  valorilor  fundamentale  ale  procesului  Bologna  – 
libertate academică și integritate, autonomie instituțională, participarea studenților și 
personalului academic în guvernanța universitară  și  responsabilitatea publică,  prin 
intensificarea dialogului politic și cooperării; 

❖ dezvoltarea unor politici care să sprijine instituțiile de învățământ superior pentru a 
își  îndeplini  rolul  în  societate,  contribuind  la  creșterea  coeziunii  sociale  și  a 
incluziunii,  prin  promovarea  înțelegerii  interculturale,  angajării  civice  și  valorilor 
etice, precum și egalității de șanse în accesul la educația universitară; 

❖ identificarea modului în care universitățile pot să își aducă aportul la asigurarea unui 
viitor  sustenabil  pentru  planeta  noastră,  precum  și  la  atingerea  obiectivelor 
Dezvoltării Globale Sustenabile (SDG) definite de Națiunile Unite;

❖ dimensiunea socială a învățământului superior trebuie întărită, astfel încât absolvenții 
să  reflecte  diversitatea  populației;  o  atenție  sporită  va  fi  acordată  grupurilor 
vulnerabile și sub-reprezentate;

❖ recunoașterea calificărilor obținute prin studiile universitare de scurtă durată ca parte 
a cadrului calificărilor la nivelul EHEA, în vederea îmbunătățirii accesului pe piața 
muncii și coeziunii sociale, pentru persoane care nu ar avea acces la studii terțiare la 
nivelul ciclului I; 

❖ dezvoltarea unor abordări noi și incluzive pentru îmbunătățirea continuă a proceselor 
de predare și învățare, inclusiv prin inițiative la nivelul EHEA;

❖ progresul în cariera didactică trebuie să aibă în vedere calitatea în predare și succesul 
în cercetare, dar și contribuția la dezvoltarea societății în sens larg; vor fi încurajate 
inițiative instituționale, la nivel național sau european pentru formarea pedagogică, 
formarea profesională continuă a personalului didactic, precum și pentru o mai bună 
recunoaștere a excelenței în activitatea academică;

❖ întărirea colaborării  interinstituționale și  interdisciplinare,  prin creșterea mobilității 
studenților,  cadrelor  didactice  și  cercetătorilor,  prin  dezvoltarea  de  programe  de 
studii comune (joint programs) și chiar a universităților europene. 
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Tranziția către un nou tip de universitate (ani vs. nr. de studenți), 
Peisajul învățământului superior în 2020 și dincolo – două etape de 
schimbare, Bert van der Zwaan, Universitatea din Utrecht

Se  consideră,  astfel,  că  se  trece  într-o  nouă  etapă  de  dezvoltare  a  învățământului 
superior,  după  cea  a  universității  așa cum a  fost  descrisă  de  Humboldt,  respectiv  a 
masificării educației universitare. Programele de studii, respectiv calificările universitare 
își pierd din importanță, accentul fiind pus pe învățarea flexibilă, organizată în module 
care  permit  achiziția  rapidă  a  unor  competențe  cerute  de  piața  muncii,  înalt 
tehnologizată. Ponderea inițiativelor private crește accentuat, învățarea pe tot parcursul 
vieții este indispensabilă, respectiv impactul educației universitare și implicarea civică 
devin măsura succesului acesteia. 

Conform Forumului Economic Mondial,  ne aflăm în fazele inițiale ale unei revoluții 
tehnologice  care  va  schimba  în  mod  fundamental  modul  în  care  trăim,  muncim  și 
relaționăm, modificând nu doar  ceea  ce  facem dar  și  modul  în  care  ne  identificăm. 
Această  transformare  va  aduce  laolaltă  sisteme  digitale  fizice  și  biologice.  Prin 
dimensiunea, scopul și complexitatea ei, transformarea va reprezenta o modificare fără 
precedent a paradigmei economice mondiale. Inteligența artificială domină deja cele mai 
diverse aspecte din lumea care ne înconjoară, de la investiții financiare până la asistenți 
care ne ajută să traducem conținut sau să gestionăm resurse. Cea de-a patra revoluție 
industrială are potențialul de a crește veniturile și de a îmbunătăți viața pentru mulți 
oameni  de  pe  glob,  dar  și  să  adâncească  diferențele  deja  existente,  în  special  prin 
modificări imprevizibile ale pieței muncii. Peisajul pieței muncii din următorii ani se va 
schimba în mod dramatic, iar competențele necesare pentru succesul în carieră vor fi în 
continuă schimbare. 

Mai  mult,  competențe  precum creativitatea,  capacitatea  de a  inova,  învățarea activă, 
gândirea critică, inteligența emoțională, leadership-ul și influența socială, capacitatea de 
a raționa și a rezolva probleme, programarea și designul sistemelor tehnologice, precum 
și  analiza și  evaluarea sistemelor, vor deveni competențe din ce în ce mai căutate pe 
piața muncii.
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Nu în ultimul rând, în ultimii ani am asistat la provocări legate de șomaj, inegalitate 
socială  crescută,  provocări  legate  de  emigrare  și  o  creștere  în  polarizarea  socială, 
radicalizare sau extremism. Educația și formarea continuă pot contribui semnificativ la 
atenuarea acestor fenomene.

La nivel naţional, scăderea continuă a populației școlare a adus noi provocări pentru 
sistemul de învățământ superior. Climatul economic a înregistrat o îmbunătățire însă, 
după  creșterea  economică  înregistrată  în  ultimii  ani,  una  din  cele  mai  mari  rate  de 
creștere economică rândul statelor membre UE. 

Deși  a  scăzut  semnificativ,  rata  sărăciei  relative  rămâne  la  cote  ridicate.  Conform 
Eurostat,  în 2016,  România se afla pe primul loc în Uniunea Europeană,  cu o rată  a 
sărăciei de 25,3%. De regulă, acest indicator este mai ridicată pentru copii și tineri. 

Conform Planului național de reformă, în anul 2018 piața forței de muncă a înregistrat o 
îmbunătățire, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,9%, la o 
distanță  de  doar  0,1  puncte  procentuale  față  de  ținta  națională  de  70%  stabilită  în 
contextual Strategiei Europa 2020. 

Populația României a scăzut cu aproape 3,8 milioane în ultimii 20 de ani (INS). Față de 
anul  universitar  2007/2008,  în 2018/2019 numărul  de studenți  a  scăzut la  jumătate, 
ajungând la 533.700.  Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din 
învăţământul superior au fost cele de afaceri,  administraţie şi  drept (24% din totalul 
studenţilor),  respectiv  de  inginerie,  prelucrare  şi  construcţii  (20,9%  din  totalul 
studenţilor). Acest fenomen a condus la scăderea dramatică a numărului de studenți cu 
taxă,  ceea  ce,  pentru  universitățile  de  stat,  a  însemnat  creșterea  dependenței  de 
veniturile provenite din bugetul de stat. 

În  anul  2015  în  România  ponderea  studenților  din  alte  țări  din  totalul  studenților 
universității a fost de 2,7%, peste jumătate dintre țările europene având o pondere mai 
mare. În comparație cu țări din Europa centrală,  România atrage mai puțini studenți 
veniți din alte țări (CNFIS Raport public anual – 2017). 

Bugetul alocat educației în general, și învățământului superior și cercetării în particular, 
a avut o tendință  de creștere în perioada 2012 – 2019, nesituându-se însă  la un nivel 
optim pentru niciunul dintre domeniile menționate. 

Așa cum am menționat mai sus, prin Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 
2020 (aprobată prin HG nr. 565 din 15 iulie 2015), România și-a propus ca 26,7% dintre 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani să aibă studii terțiare finalizate, în 
condițiile  asigurării  egalității  de  șanse  în  ceea  ce  privește  accesul  la  învățământul 
superior, precum și un nivel înalt de calitate a programelor de studii, relevante în raport 
cu cerințele pieței muncii. 

Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 - 2020 (H.G. nr. 418 din 3 iunie 
2015) arată necesitatea creșterii cu peste 8% a numărului de persoane cu vârsta cuprinsă 
între  25  și  64  de  ani,  care  participă  la  programe de  învățare  pe  tot  parcursul  vieții. 
Universitățile sunt identificate ca parte importantă în acest proces, rolul lor nu trebuie 
argumentat în cazul programelor de formare de nivel postuniversitar. 
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Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (HG nr. 929 din 21 octombrie 
2014)  SNCDI  2020  stabilește  companiile  private  ca  piloni  ai  inovării,  evidențiază 
importanța  întăririi  dimensiunii  internaționale  a  cercetării  științifice  și  a  consolidării 
poziției României ca lider regional în domenii strategice în care poate atinge excelența.

În  acest  context,  Universitatea  POLITEHNICA din  Bucureşti  a  înregistrat  realizări 
importante în ultimii 4 ani, dintre care sunt de menţionat: 

❖ dezvoltarea  și  adaptarea  ofertei  educaționale  la  cerințele  studenților,  ale  pieței 
muncii  și  ale  societății,  în  vederea  creșterii  relevanței,  prestigiului  și  vizibilității 
universității,  la nivel național și  internațional, prin dezvoltarea unui număr de 7 
programe noi de studii de licenţă, respectiv 24 programe noi de studii de masterat, 
respectiv 2 noi domenii de doctorat; 

❖ creșterea prestigiului internațional al universității, prin participarea în proiecte de 
anvergură  europeană  coordonate  de  către  organizaţii  academice  internaţionale, 
precum: European University Association (EUA), European University Association 
– Council for Doctoral Education (EUA-CDE), Conference of European Schools for 
Advanced Engineering Education and Research (CESAER), Agenția Universitară a 
Francofoniei  (AUF),  European  Association  for  International  Education  (EAIE), 
International  Commission  on  Glass  (ICG),  Heads  of  Management  and 
Administration  Network  in  Europe  (HUMANE);  Conférence  Internationale  des 
Formations d'Ingénieurs et Techniciens d'Expression Française (CITEF), Black Sea 
Universities  Network (BSUN),  BFUG ș.a.m.d.  și  organizarea unor  manifestări  la 
nivel internațional, în care UPB a fost lider de parteneriat; 

❖ consolidarea  unor  parteneriate  cu  o  serie  de  instituţii  guvernamentale  străine, 
dintre  care  amintim British  Council,  Deutscher  Akademischer  Austausch Dienst 
(DAAD), Institutul Francez, US Fulbright Commission ș.a.,  ce au fost de un real 
folos în pregătirea extracurriculară a studenților, dar și pentru un training de nivel 
înalt al cadrelor didactice tinere; 

❖ creșterea gradului de internaționalizare al studiilor de licență, masterat și, îndeosebi 
doctorat, pentru care procentul de studenți străini s-a mărit semnificativ în ultimii 4 
ani; 

❖ realizarea de acorduri pentru 
activitatea  de  practică  cu 
aproximativ 1030 de companii 
în  fiecare  an  -  de  aceste 
acorduri  beneficiind  peste 
7.600 de studenți la licență și 
masterat;

❖ realizarea  unui  amplu 
program  de  consiliere  și 
orientare în careiră, de care au 
beneficiat  peste  17.000  de 
studenți;
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❖ UPB se situează pe primul loc în clasamentul național Ranking România WoS 2017, 
privind numărul publicațiilor științifice și numărul articolelor publicate în WoS și 
SCOPUS,  ceea  ce  relevă  creșterea  performanței  științifice,  exprimate  atât  prin 
mărirea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI, cât și prin publicarea în 
reviste cu indice mare de impact.

❖ UPB se clasifică la nivel internațional astfel:

‣ UPB  își  păstrează  statutul  de  lider  în  clasamentului  Scimago  Institutions 
Ranking (SIR) la nivel național, poziție ocupată constant începând cu 2014. În 
anul  2018,  Universitatea  POLITEHNICA din  București  ocupă  locul  25  în 
clasamentul SCImago al  instituțiilor de învățământ superior din Europa de 
Est;

‣ Poziționarea  UPB în clasamentele internaționale pe domenii  ale științei:  în 
2018 pe 6 domenii științifice în clasamentul ARWU (Shanghai) și pe 5 domenii 
științifice   în  clasamentul  QS.  În  2019  UPB  s-a  poziționat  în  clasamentul 
general QS alături de alte trei Universități din România; 

‣ Clasificarea  constantă,  pe  primul  loc  din  România,  în  ultimii  5  ani   în 
clasamentele WoS și Scopus la numărul de publicații și articole științifice, cu o 
medie de 2000 publicații/an respectiv de  975 articole/an; 

❖ Implementarea unei medii, în ultimii 5 ani, de 500 de proiecte de cercetare anual,   
finanțate din fonduri naționale, internaționale și private; 

❖ În  ceea  ce  privește  participarea  României  la  programul  european  Orizont  2020 
(2014-2020),  UPB se  află  pe  locul  al  doilea  la  nivel  național,  în  ceea ce  privește 
valoarea sumelor atrase de la UE și a  numărului de participări la proiecte;

❖ Este  de  remarcat  câștigarea  de  tineri  cercetători  din  UPB  a  două  granturi  la 
competițiile lansate de European Research Council (ERC), la programul Orizont 2020. 
România  are  un  număr  de  6  granturi  câștigate  la  ERC,  din  care  3  în  științele 
inginerești, iar UPB are 2 dintre acestea:

‣ Alina Mihaela Bădescu cu proiectul: Radio wave propagation in heterogeneous 
media  -  implications  on  the  electronics  of  Cosmic  Neutrino  (ERC  2016  STG) 
Acronim:  CosNeD,  contribuția  UE:  185.925  EUR,  perioada  desfășurare: 
2016–2018;

‣ Costin  Raiciu,  cu proiectul:  Provably  correct  networks  (ERC Starting Grant 
2017),  Acronim:  CORNET,  contribuția  UE:  1,325  milioane  EUR,  perioada 
desfășurare: 2018–2022. 

❖ dezvoltarea  și  adaptarea  ofertei  educaționale  la  cerințele  studenților,  ale  pieței 
muncii  și  ale  societății,  în  vederea  creșterii  relevanței,  prestigiului  și  vizibilității 
universității,  la nivel național și  internațional, prin dezvoltarea unui număr de 7 
programe noi de studii de licenţă, respectiv 36 programe noi de studii de masterat, 
respectiv 2 noi domenii de doctorat; 

De asemenea, au fost urmărite elaborarea și implementarea unui număr important de 
proiecte  finanțate  din  fonduri  europene  sau  naționale.  Resursele  astfel  obținute  au 
reprezentat aproximativ 40% din bugetul universităţii. 
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O altă realizare strategică privește îmbunătățirea infrastructurii universitare, totalizând 
investiţii  în  valoare  de  peste  63.000  mii  lei,  din  care  le  enumerăm  pe  cele  mai 
importante: 

❖ finalizarea  centrul  de  conferințe  și  cultură  UPB  (Aula),  1100  locuri,  2195,10m2 
suprafață  construită,  6329,10m2 suprafață  desfășurată,  valoare totală  a investiției: 
peste 62.000 mii lei;

❖ finalizarea investiției – alimentare cu apă din surse subterane pentru campusul Leu 
- 3.120 mii lei;

❖ demararea procedurilor necesare construirii unui nou cămin în Campusul Regie – 
investiție totală de 28.062.510 lei (licitație 2019 / execuție 2019-2020);

❖ reabilitare cămin P12 – Campus Regie, valoare totală a investiției 3.000.000 lei;

❖ reabilitare Cămin D – Leu, valoare totală a investiției: 3.624.107 lei;

❖ reabilitare Cămin C – Leu, valoare totală a investiției: 2.390.073 lei;

❖ finalizarea noului local al Bibliotecii centrale (din fondurile proprii ale universității);

❖ finalizarea clădirii destinate grădiniței UPB (din fondurile proprii ale universității); 

❖ construcţia  a  două  noi  centre  de  cercetare  din  fonduri  structurale,  în  cadrul 
Programului  Operațional  Sectorial  Creșterea  Competitivității  Economice  2007  – 
2013 POSCCE: 

‣ Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative – 
(CAMPUS), cu o valoare totală de 80.710.727 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 59.767.690 lei, având o suprafață de 8.644 mp; 

‣ Infrastructura  de  Cercetare  pentru  Dezvoltarea  Produselor,  Proceselor  şi 
Serviciilor Inovative Inteligente (PRECIS), valoare totală de 49.219.137 lei, din 
care  asistenţă  financiară  nerambursabilă  este  de  40.000.000  lei,  având  o 
suprafață de 8.745 mp; 
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Universitatea POLITEHNICA București a implementat proiecte cu caracter strategic la 
nivel național:
❖ Proiectul  „Metode avansate  de  monitorizare  și  creștere  a  performanțelor  profesionale  în 

cariera de cercetare“, implementat în 2018, finanțat din bugetul de stat prin Ministerul 
Cercetării și Inovării, prin Planul sectorial, s-a finalizat cu Elaborarea unui proiect 
de  Strategie  privind  gestionarea  eficientă  și  sustenabilă  a  resursei  umane  din 
domeniul CDI, de creștere a performanței profesionale și a gradului de satisfacție 
în cariera de cercetare științifică  și  cu  un  Raport  privind  Formularea  de  politici 
specifice gestionării eficiente și sustenabile a resursei umane din domeniul CDI; 

❖ Proiectul  „Susținerea  creșterii  capacității  instituționale  de  cercetare  a  Uinversității 
Politehnica  București”  (acronim  CRESCDI),  câștigat  la  competiția  lansată  de 
Ministerul Cercetării și Inovării prin programul „Proiecte de dezvoltare instituțională – 
Proiecte  de  finanțare  a  excelenței  în  CDI”,  aflat  în  implementare,  care    propune 
obiective foarte ambițioase de dezvoltare instituțională, respectiv:
‣ A1. Obținerea diplomei de excelență pentru resursa umană de CDI de la Comisia 

Europeană  (HR Excellence in Research Award) în acord cu C&C (European Charter 
for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers);

‣ A2.  Constituirea  Depozitului  de  date  și  rezultate  de  cercetare  ale  UPB  în 
tehnologie cloud și interconectarea la EOSC;

‣ A3. Certificarea a 5 laboratoare de cercetare.
❖ Din fondurile proprii Universitatea POLITEHNICA București a finanțat programme 

pentru  susținerea  tinerilor  cercetători  în  activitatea  de  cercetare,  facilitând astfel 
aprofundarea unor tematici din domeniul  propriu de cercetare al participanților,  
programul de stimulare a publicațiilor științifice pentru personalul didactic și  de 
cercetare al universității și programul de vizite pentru aplicanții la ERC: 
‣ În 2017, prin GEX 2016 s-au finanțat 106 granturi cu un buget de 530.000 Euro;
‣ În anul  2018, prin programul  GEX 2017, s-au finanțat 101 granturi  cu un 

buget alocat de 505.000 Euro;
‣ În  anul  2018,  s-a  lansat  competiția  națională  GNaC 2018 pentru universitățile 

tehnice membre ARUT, la care UPB a depus  66 aplicații, dintre care s-au contractat 
și sunt în prezent  în derulare  19 granturi  cu un buget de 190.000 EUR;

‣ În  2019,  s-a  lansat  programul  PubArt  pentru  stimularea  publicațiilor  UPB  în 
reviste  WoS,  prin susținera finanțării taxelor de publicare a  articolelor și a taxelor 
de participare la conferințe ISI, cu un buget total de 2.000.000 Lei;

‣ Lansarea în 2019 a programului VizStar care va susține vizite de studiu, de 1-3 
luni,  a unor tineri cercetători din Universitatea POLITEHNICA București la o 
instituție gazdă, care are/a avut  un beneficiar de grant al European Research 
Council (ERC), în vederea dezvoltării unei aplicații care va fi depusă în cadrul 
unui apel ERC. Bugetul programului este 30.000 Euro;

‣ Lansarea proiectelor prin care peste 10.000 de liceeni au vizitat universitatea, 
având șansa  de  a  cunoaște  infrastructura  universității,  activitatea  didactică, 
viața studenților. 
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OBIECTIVE 

Viitorul  aparține  universităților 
angajate în societate. Asumarea de către 
UPB a unui standard ridicat al calității 
învățării  și  predării  reprezintă  un 
obiectiv  important.  Predarea  în  sine 
devine relevantă în contextul în care cei 
care  participă  la  procesul  educațional 
conștientizează faptul că educă lideri ai 
viitorului.  Studenții  ar  trebui  instruiți 
să  fie  cetățeni  responsabili,  iar  acesta 
este  principalul  obiectiv  al 
universității.



Misiunea asumată de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca o 
intersecţie a educaţiei, a cercetării ştiinţifice și inovării și a responsabilității sociale. 

Universitatea  POLITEHNICA  din  București  își  asumă  misiunea  de  
a  pregăti  specialiști  în  diferite  domenii  tehnice,  capabili  să  utilizeze  
cunoștințe  știintifice,   tehnice  si   cultural-umaniste valoroase,   și  să 
contribuie   la   progresul   tehnologic,   economic   și   social-cultural   al   
societății   românești   și   al   lumii   contemporane. 

Responsabilitatea socială  a universităţilor reprezintă  responsabilitatea pentru impactul 
deciziilor  și  activităților  lor  asupra  societății  și  mediului,  ca  parte  a  unor  strategii 
transparente  și  etice.  Există,  de  asemenea,  şi  teza  prin  care  responsabilitatea  socială  a 
universităţilor „contribuie la dezvoltarea durabilă, inclusiv la sănătatea și bunăstarea societății, 
recunoaște așteptările părților interesate, respectă legea și normele internaționale de conduită și este 
în conformitate cu normele relevante de transparență și răspundere publică” (Martin, 2013).

În acelaşi timp, dimensiunea culturală a universităţii îşi păstrează importanţa majoră în 
cultivarea identităţii instituţionale şi a unei reputaţii distincte. 

Factorul cel mai important în dezvoltarea excelenţei universitare îl reprezintă,  probabil, 
atragerea unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice care ies din comun 
prin realizările lor didactice şi ştiinţifice. În acest sens, printre factorii de succes în clasarea 
în topul universităţilor la nivel mondial, se numără atragerea de studenţi - şi alţii decât 
proprii absolvenţi - precum şi de cadre didactice, inclusiv de pe piața internațională. 

Pe de altă  parte,  este extrem de important să  conștientizăm faptul că  viitorul aparține 
universității  civice  sau  angajate.  Asumarea  de  către  UPB  a  unui  standard  ridicat  al 
calității  în  învățare  și  predare  reprezintă  un  obiectiv  major,  cu  atât  mai  mult  cu  cât 
universitățile trebuie să formeze liderii viitorului. 

Un  alt  obiectiv  al  universității  este  ca  cercetarea  să  devină  inspirațională  și  un 
catalizator  pentru  societate.  Rezultatele  nu  ar  trebui  măsurate  numai  în  termeni 
cantitativi, impactul este esențial pentru reputația universității.

Costurile enorme pe care le presupune funcţionarea unei universităţi, care îşi asumă  ca 
misiune  cercetarea  ştiinţifică  avansată,  impun  ca  o  necesitate  existența  resurselor 
adecvate. Resursele financiare pot proveni din alocările bugetare, contractele de cercetare 
obţinute prin competiţie de la instituţii  publice sau private,  donaţii  sau taxe de studii, 
precum şi prin valorificarea patrimoniului universitar în parteneriate cu mediul economic. 
Un obiectiv extrem de important  pe termen mediu și  lung îl  constituie independența 
financiară a universității. Realizarea noilor investiții care să permită relocarea activităților 
didactice  în  noile  infrastructuri  didactice  și  de  cercetare  din  Noul  local,  coroborată  cu 
reabilitatea și valorificarea campusurilor Polizu și Calea Victoriei, vor permite generarea 
de venituri suplimentare care să asigure pe termen mediu și lung independența financiară 
a UPB.
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Un  alt  obiectiv  major  al  universității  îl  va  reprezenta  dezvoltarea  și  modernizarea 
centrului  universitar  București  având  ca  actor  major  UPB.  POLITEHNICA  are  ca 
responsabilitate coagularea tuturor forțelor, actorilor educaționali, institutelor de cercetare, 
autorităților  locale  din  regiune  și  a  altor  instituții  relevante  sau  operatori  economici, 
pentru dezvoltarea Regiunii București-Ilfov, având ca și motor al dezvoltării institutele 
de cercetare și universitățile sale.
Guvernanţa include elemente legate de cadrul legislativ, mediul competitiv şi gradul de 
autonomie academică şi managerială de care se bucură instituţia de învăţământ superior. 
Cele  mai  performante  universităţi  activează  într-un  mediu  care  promovează 
competitivitatea,  curiozitatea  ştiinţifică  fără  limite,  gândirea  critică,  inovarea  şi 
creativitatea. 

Autonomie universitară, structuri de conducere relevante și un management puternic și 
profesionist sunt elemente cheie pentru universități, aflate în fața unor misiuni multiple și 
a unor provocări din ce în ce mai complexe, într-un mediu global. 
Este importantă crearea unei culturi a dialogului în universitate, participarea principalilor 
actori  –  personal  didactic,  studenți,  staff  -  la  elaborarea  și  implementarea  deciziilor. 
Dialogul  cu  societatea,  implicarea  acesteia  în  viața  universității  este  de  asemenea 
importantă. 
Pentru a avea succes, structurile de conducere universitare trebuie să acționeze în mod 
strategic  în  ceea  ce  privește  direcția  spre  care  se  îndreaptă,  să  fie  mai  eficiente  și  să 
producă rezultate măsurabile, să identifice moduri prin care este posibilă îmbunătățirea 
capacității liderilor de a îndrepta universitatea în direcția perfomanței, în conformitate 
cu misiunea asumată. 
În acest context, pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se impun următoarele 
obiective şi acţiuni:
Educaţie

Consolidarea reputaţiei internaţionale; 
Poziționarea studentului în centrul 
activităților de învățare și predare;
Instruirea studenților pentru a deveni 
cetățeni responsabili;
Formarea studenților ca și lideri ai 
viitorului;
Formarea de specialiști care să aibă 
competențe transversale (T shaped) și 
interdisciplinare;
Modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea 
programelor de studii;
Studiile de doctorat vor continua să reprezinte punctul forte;
Predarea va urmări rezultatele învăţării, capacitatea de dezvoltare personală şi 
spiritul antreprenorial;
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Creşterea rolului tehnologiilor informaţiei şi comunicării în procesele de predare şi 
învăţare;
Cuprinderea studenților non-tradiționali, precum și a celor proveniți din medii 
defavorizate;
Scăderea abandonului școlar.

Cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică 

Consolidarea reputaţiei internaţionale; 
Consolidarea institutelor de cercetare; 
Dezvoltarea  direcţiilor  de  cercetare  cu 
potențial de performanță, care pot aduce un 
avantaj competitiv universităţii;
Sprijinirea  obținerii  brevetelor  de  invenție, 
comercializarea  brevetelor  și  a  altor  forme 
de drepturi de proprietate intelectuală;
Stabilirea  temelor  de  cercetare  prioritare 
Orizont Europa ca obiective strategice;
Sprijinirea participării universității, cadrelor 
didactice și cercetătorilor la marile proiecte 
de  cercetare  din  România,  precum  ELI  și 
Danubius;
Participarea universității la dezvoltarea Asociația ”Măgurele Science Park”;
Concentrarea asupra activităților de cercetare cu relevanță economică;
Implementarea Open Science;
Realizarea primului incubator al universității și sprijinerea inițiativelor private în 
universitate.

Resurse umane și studenţi

Atragerea unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice cu realizări 
excepţionale; 

Atragerea unor cercetători de renume internaţional în domeniile lor de activitate; 

Recrutarea studenţilor şi a personalului de pe o piaţă internaţională; 

Sprijinirea cadrelor didactice în vederea dezvoltării și consolidării carierei didactice;

Stimularea dezvoltării personale a competențelor specifice liderilor;

Finanțarea de noi competiții interne de granturi;

Realizarea unui pachet salarial atractiv pentru personalul universității;

Orientarea activă spre formarea de competențe socio-emoționale;

Încurajarea activităţilor extracurriculare pentru studenți;
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Îmbunătăţirea sistemelor suport  pentru studenţi  (consilierea şi 
orientarea în carieră,  tutoriat,  burse,  servicii  sociale,  sprijinirea 
asociaţiilor studenţeşti); 

Sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii;

Asigurarea  unui  climat  de  participare  activă  a  membrilor 
comunităților la viața acesteia, precum și asigurarea unui mediu 
de încredere, deschidere, transparență și sprijin.

Internaţionalizare

Consolidarea  poziției  universității  în  cadrul  Ariei  Europene  a 
Învăţământului Superior şi Cercetării; 

Promovarea  universității  ca  centru  de 
excelență în educație și cercetare; 

Înființarea unui centru de limbi străine;

Implicarea  activă  a  universității  în 
organismele europene și internaționale - 
și  în  structurile  de  conducere  ale 
acestora; 

Valorificarea  internațională  a 
infrastructurii de cercetare şi expoziționale a universităţii; 

Creşterea numărului şi dinamizarea parteneriatelor instituționale cu universități și 
organisme din regiune, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii; 

Multiplicarea programelor de studii în limbi străine; 

Dezvoltarea de programe de studii  joint  degree,  double  degree  sau în  co-tutelă  cu 
universităţi de prestigiu din lume;

Guvernanţă

Stabilirea  unei  echipe  manageriale  de  top,  cu  viziune  strategică  şi  planuri  de 
implementare adecvate; 
Implicarea  activă,  a  tuturor  actorilor  interesaţi,  inclusiv  externi,  în  procesele 
decizionale ale universităţii şi creşterea transparenţei în luarea deciziilor; 
Abordarea cu pragmatism și eficiență a proceselor decizionale; 
Auditarea internațională;
Realizarea unor proiecte de bugetare participativă;
Atragerea  de  resurse  financiare  suficiente,  care  să  permită  o  balanţă  financiară 
stabilă; 
Diversificarea resurselor financiare atrase;
Demararea procesului de realizare a independenței financiare;
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Realizarea proiectului de investiții destinat Facultăților de Chimie Aplicată și Știinţa 
Materialelor, Inginerie Aerospațială și Inginerie Medicală;
Realizarea unui număr de 1.050 de noi locuri de cazare în campusul Regie;
Reducerea costurilor directe cu utilitățile şi continuarea politicilor de modernizare a 
infrastructurii energetice;
Creșterea performanței, concomitent cu reducerea birocrației;
Poziționarea universității ca principal motor de dezvoltare regională;
Conștientizarea societății asupra necesității investiției pe termen lung în educația 
inginerească;
Consolidarea rețelei de absolvenți ai universității – ALUMNI UPB.
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EDUCAȚIE 
Universitatea  POLITEHNICA  din 
București situează studentul în centrul 
activităților de învățare și predare, care 
trebuie  să  fie  adaptate  necesităților  și 
capabilităților unei populații diverse de 
studenți.



Înființarea de noi programe de studii și noi facultăți a condus în ultimii ani la creșterea 
numărului studenților universității, iar calitatea pregătirii candidaților a crescut în mod 
constant. 

Deşi  numărul  de  studenți  a  avut  o  scădere  drastică  în  ultimii  ani,  Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti a reușit performanța ca în fiecare an să crească numărul 
studenților admiși,  astfel că,  a înregistrat un salt de la 22.000 de studenți,  la aproape 
30.000 de studenți, care învață în cele 279 programe de studii la nivel de licență sau 
masterat,  respectiv  în  cadrul  unuia  dintre  cele  16  domenii  științifice  de  doctorat. 
Acestora li se alătură un număr de aproape 1.100 de studenţi străini. 

Aceasta  este  dovada  statutului  universității,  a  creșterii  prestigiului,  vizibilității  și 
atractivității  acesteia.  O prioritate  pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
rămâne în continuare recrutarea de studenţi talentaţi, cu o bună pregătire în domeniul 
ştiinţelor exacte, inclusiv prin atragerea de studenţi din alte ţări, în baza unor strategii 
de admitere judicios elaborate şi în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

Universitatea POLITEHNICA din București situează studentul în centrul activităților 
de predare și învățare, care trebuie să fie adaptate necesităților și capabilităților unei 
populații  diverse  de  studenți.  Predarea  reprezintă  misiunea de  bază  a  universității, 
fiind recunoscută și valorizată pe măsura rolului ei. Personalul didactic este sprijinit în 
dezvoltarea și implementarea unor practici inovatoare în predare, pentru a își îndeplini 
cu succes menirea.

Se are în vedere crearea unei culturi organizaționale și a unui mediu în care învățarea 
reciprocă între student și cadrul didatic să poată avea loc. Studenții sunt angajați într-un 
parteneriat  activ  cu  personalul  didactic  în  toate  aspectele  procesului  de  învățare  – 
predare,  asumându-și  responsabilitatea  pentru propriul  proces  de  învățare  (European 
Principles for the Enhancement of Learning and Teaching, European Universities Association 
EUA). Învățarea și  predarea reprezintă  un proces colegial,  colaborativ,  atât la nivelul 
universității dar și al comunității. 

În orizontul de timp 2030 noi provocări se află în fața sistemului de învățământ superior. 
În contextul modificărilor disruptive aduse de progresul tehnologic, piața muncii se va 
schimba  dramatic  și  va  presupune  achiziția  periodică  de  noi  competențe  sau 
aprofundarea celor deja existente. 

Educația personalizată va fi norma, cerința pentru programe de formare modulare, care 
să răspundă rapid unor nevoi apărute la locul de muncă, crescând accentuat (Bert vad 
der  Zwaan -  Higher  Education  in  2040.  A global  Approach).  Inițiativele  private  câștigă 
teren, în timp ce educația digitalizată, dar și competențele digitale, capătă o importanță 
din ce in ce mai mare.  Piața muncii  impune formarea unor specialiști  care să  aibă 
competențe transversale (T shaped) și interdisciplinare. Cel mai probabil tinerii se vor 
confrunta cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Provocările  la  nivelul  societății  vor  influența  proiectarea  programelor  de  studii. 
Cunoașterea este omniprezentă, nu se mai vorbește despre acumularea de cunoștințe, ci 
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despre utilizarea acestora. Educația trebuie astfel să aibă în vederea nu transmiterea, ci 
aplicarea  cunoștințelor,  punând  întrebările  potrivite  și  încurajând  creativitatea  și 
gândirea critică. Absolvenții nu se mai pregătesc pentru o anumită slujbă, ci asimilează 
competențe care le  pot  fi utile,  având în vedere că  cel  mai  probabil  își  vor schimba 
cariera de câteva ori pe parcursul vieții. Calificările sunt importante astăzi, dar în viitor 
vor  conta  competențele  și  abilitățile,  pe  măsură  ce  competențele  fundamentale  ale 
absolvenților de învățământ superior își pierd din importanță (Survey of Adult Skills: 
PIAAC,  2012,  2016).  Importanța  parcurgerii  unui  întreg  ciclu  de  studii  va  scădea, 
certificarea unor cursuri modulare va fi din ce în ce mai cerută, iar formarea continuă va 
avea o pondere majoră în educația universitară. Cercetarea are o importanță majoră în 
formarea specialiștilor, privită ca o alternativă pentru învățare flexibilă și plasată într-un 
context interdisciplinar. 

Se așteaptă  ca în universități  să  se formeze liderii  viitorului,  calitatea educației  fiind 
esențială, iar implicarea civică este obligatorie. Rezultatele educației nu se judecă doar în 
termeni cantitativi, impactul este cel care contează; cunoștințele nu au valoare dacă nu 
aduc o îmbunătățire vieții oamenilor. 

În  contextul  scăderii  la  aproape 
jumătate  a  populației  școlare  și  a 
numărului  de  studenți  la  nivel 
național  și  european,  rata 
cuprinderii  populației  în  programe 
de  studii  terțiare  nu  atinge  în 
România  media  europeană,  fiind  o 
diferență  de  aproximativ  14%. 
Cuprinderea  studenților  non-
tradiționali,  precum  și  a  celor 
proveniți  din  medii  defavorizate, 
dar și scăderea abandonului școlar 
devin prioritare. 

Inovarea în învățare și formare, în vederea creșterii calității și relevanței educației, este 
esențială.  Creșterea  fluxului  în  ceea  ce  privește  mobilitatea  academică,  respectiv 
colaborarea la nivel european și internațional pot avea un impact major în acest sens. 
Vom continua eforturile pentru includerea universității într-o universitate europeană, 
respectiv  pentru  realizarea  unor  programe  de  studii  în  comun  joint  programs, 
conferind duble diplome.

Predarea orientată student rămâne în centrul preocupărilor noastre, integrându-se în 
practica  universitară  instrumentele  puse la  dispoziție  de tehnologiile  informării  și 
comunicării. 

Menținerea  și  dezvoltarea  structurilor  academice  ale  universității  –  facultățile, 
constituie  în  continuare  un  aspect  important  în  planul  managerial.  Acreditarea  și 
autorizarea provizorie a tuturor programelor de studii,  clasificarea acestora în prima 
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categorie (A), cadre didactice performante, management adecvat, stabilitate financiară 
și, nu în ultimul rând, atractivitatea crescândă a învățământului tehnic în Universitatea 
POLITEHNICA  din  Bucureşti,  toate  constituie  argumente  solide  în  menținerea 
actualelor  structuri  academice.  Mai  mult,  se  are  în  vedere  extinderea  autonomiei 
facultăţilor şi departamentelor pentru dezvoltarea curriculară a programelor de studii. 

Un obiectiv strategic al managementului activităţilor academice pentru perioada 2016 – 
2020 îl constituie menţinerea şi dezvoltarea ofertei educaţionale pe ciclurile de licenţă, 
masterat şi doctorat, astfel încât acestea să devină atractive şi competitive, nu doar la 
nivel regional şi naţional, ci şi în context european. 

Modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii,  în sensul asigurării 
competenţelor  prin  care  se  defineşte  cariera  profesională  în  acord cu cerinţele  pieţei 
muncii,  cu  evoluţiile  şi  standardele  internaţionale,  sunt  obligatorii  în  abordarea 
managementului activităţilor academice. O ofertă educaţională diversificată şi focalizată 
pe  programe  de  studii  relevante  pentru  economie  și  societate  reprezintă  o  premisă 
esenţială pentru formarea şi dezvoltarea acestor competenţe, care să faciliteze inserţia 
socio-profesională  de  după  absolvire.  O  atenţie  deosebită  se  va  acorda  promovării 
programelor de masterat dezvoltate în parteneriat cu agenţii economici,  întrucât de 
aici  derivă  posibilitatea  absorbţiei  pe  piaţa  forţei  de  muncă  a  absolvenţilor,  într-un 
procent foarte ridicat, în domeniul lor de pregătire.

Se are în vedere dezvoltarea programelor de studii terțiare non-universitare, precum 
și a celor de studii de scurtă durată, menite să crească incluziunea în învățământul 
terțiar, dar și să ofere o reacție rapidă la cerințele pieței muncii. 

De  asemenea,  creşterea  calităţii  programelor  de  studiu  oferite  de  către  universitate 
absolvenţilor de liceu este posibilă şi prin promovarea unui proces educaţional formativ 
axat  pe  rezultatele  învăţării,  capacitate  de  dezvoltare  personală  şi  spirit 
antreprenorial.  Va  fi,  astfel,  urmărită  dezvoltarea,  prin  programe  de  educaţie 
complementară  constituite  din  module  de  discipline  opționale  şi  facultative,  a 
capacităţilor  de  adaptare  la  schimbare,  a  abilităţilor  de  lider,  de  comunicare,  a 
creativităţii şi capacităţii de inovare. 

Astfel, principalele direcții de acțiune în ceea ce privește studiile de licență și masterat sunt:

❖ În  revizuirea  și  dezvoltarea  noilor 
programe  de  studii  se  are  în  vedere 
formarea  competențelor  transversale, 
cum ar fi gândirea critică, capacitatea de 
rezolvare  a  problemelor,  competențe 
digitale,  abilitatea  de  lucru  în  echipă, 
autonomie în învățare - bazată pe dovezi 
și  date  verificate,  rezistența  la  eșec, 
capacitatea de comunicare și de a fi lider, 
atât  prin metode de învățare și  predare 
inovative, dar și prin discipline dedicate;
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❖ Procesele  de  învățare  și  predare  au  în  vedere  formarea  unor  cetățeni  activi, 
promovează responsabilitatea socială și dezvoltarea sustenabilă;

❖ Continuarea diversificării ofertei educaționale, inclusiv prin dezvoltarea de programe 
de studii interdisciplinare, în acord cu cerințele pieței muncii și rolul în societate al 
universității;

❖ Dezvoltarea  dimensiunii  internaționale  prin  programe  de  studii  comune  joint 
programs și participarea la universități europene;

❖ Înnoirea permanentă  a  conținuturilor  programelor de studii,  cu creșterea ponderii 
activităților aplicative și avându-se în vedere rezultatele învățării vizate, prin procese 
consultative;

❖ Promovarea  metodelor  de  predare  orientate  către  student,  inclusiv  prin  utilizarea 
instrumentelor digitale;

❖ Creșterea  mobilității  studenților  și  cadrelor  didactice,  finanțate  din  programe 
naționale sau europene, precum și din fonduri proprii;

❖ Creșterea sinergiei între educație, cercetare și inovare – studenții trebuie să participe 
la  activități  de  cercetare  la  toate  nivelurile  de  studii,  pentru  dezvoltarea  gândirii 
critice și creativității, precum și a capacității de a identifica soluții în situații noi;

❖ Întărirea colaborării la nivelul comunității academice și extinderea implicării actorilor 
externi în procesele de învățare și predare. 

Practica,  atât la nivel de studii de licenţă,  cât şi  de masterat,  trebuie să  contribuie la 
atingerea rezultatelor învățării vizate, mai ales a aptitudinilor practice ale absolvenţilor 
şi la o mai bună integrare pe piaţa muncii. Prin urmare, o atenţie deosebită se va acorda 
în continuare consolidării şi creşterii eficienţei acestei activităţi, în special prin creșterea 
numărului de agenţi economici cu care să se încheie parteneriate. 

O continuare firească a activităţii de practică va fi reprezentată de sprijinirea organizării, 
în colaborare cu operatorii comerciali,  a unor programe de internship şi  trainership,  în 
care să fie antrenaţi cei mai buni studenţi ai Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 

Studiile de doctorat vor continua să reprezinte punctul forte al ofertei educaţionale a 
universităţii,  studii  ce  se  vor  derula  prin  Şcolile  Doctorale  ale  Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti. 

Studiile doctorale contribuie în mod esențial  la  formarea conexiunilor între educație, 
cercetare  și  inovare  și  au  un  impact  major  asupra  dezvoltării  economice,  științifice, 
tehnologice și sociale. În acest moment în care „proiectul European” este sub presiune, iar 
digitalizarea transformă radical modalitatea în care lucrăm și trăim efectiv, educația prin 
studii  doctorale  are  o  însemnătate  majoră  în  progresul  societății  românești  și  al 
comunității europene în ansamblul său. În figura de mai jos este prezentat schematic 
contextul în care studiile doctorale trebuie să se dezvolte. 
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Pentru  dezvoltarea  școlilor  doctorale  din  UPB,  în  vederea  creșterii  calității 
programelor  de  studii  doctorale  și  afirmării  acestora  în  aria  internațională  a 
educației și cercetării științifice, următoarele direcții de acțiune sunt prioritare:

❖ Digitalizarea extinsă a studiilor doctorale pentru a asigura utilizarea productivă a 
resurselor umane, financiare și a infrastructurii de cercetare cât și de a promova și 
implementa  politicile  de  Open  Science  în  UPB.  În  acest  sens  se  impune 
implementarea platformei de monitorizare și gestiune a studiilor doctorale, care va 
permite  și  interacțiunea  crescută  între  doctoranzi,  postdoctoranzi,  conducătorii  de 
doctorat,  conducerea  școlilor  doctorale,  administrația  UPB  și  alți  factori  cheie 
implicate în ciclul de studii doctorale și postdoctorale;

❖ Creșterea  gradului  de  internaționalizare  al  studiilor  doctorale  prin  atragerea  de 
candidați străini, atât din țări ale Uniunii Eurpoene, cât și din alte zone prioritare, cu 
potențial uman și financiar important, care să permită atingerea unui procent de cel 
puțin 15% doctoranzi străini la orizontul anului 2025. Totodată se impune dezvoltarea 
într-un ritm mai susținut a mobilității internaționale a doctoranzilor români, ceea ce 
se va putea realiza atât prin proiectele finanțate în cadrul programului Erasmus+, 
precum și a proiectelor de cercetare internaționale finanțate de terți. Pentru atingerea 
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acestui obiectiv major, minim 30% din doctoranzii români vor beneficia de mobilități 
internaționale,  ceea  ce  va  crește  considerabil  colaborarea  internațională  a  UPB  și 
afirmarea  universității  ca  forță  importantă  de  cercetare  și  inovare  în  plan 
internațional;

❖ Creșterea  calității  programelor  de  studii  doctorale  prin  implementarea  unor 
mecanisme interne de tip “cross-check”, periodice și  extinse, de evaluare internă  a 
calității  acestora,  care să  contribuie la identificarea și  corectarea punctelor slabe în 
activitatea  școlilor  doctorale.  Totodată,  se  va  realiza  analiza  la  nivelul  conducerii 
școlilor  doctorale  și  a  conducerii  UPB cu  privire  la  aspectele  semnalate  în  cursul 
procesului de evaluare externă a școlilor doctorale. Procesul de asigurare a calității 
studiilor doctorale va fi un proces continuu, implementat conform regulilor de bună 
practică la nivel european;

❖ Creșterea nivelului de pregătire a resursei umane implicate în programele de studii 
doctorale,  în  conformitate  cu  mecanisme  implementate  atat  la  nivelul  școlilor 
doctorale, cât și la nivelul IOSUD-UPB. Astfel, toți conducătorii de doctorat abilitați în 
ultima perioadă vor beneficia de cursuri de perfecționare psiho-pedagogică, cu accent 
pe dezvoltarea abilităților de mentorat care să fie un beneficiu real pentru parcursul 
de pregătire al doctoranzilor.  De asemenea, comisiile de îndrumare ale doctoranzilor 
vor  fi  restructurate  prin  includerea  unor  persoane cu rol  de  coaching,  ceea  ce  va 
implica o mai bună consiliere a doctoranzilor în timpul studiilor doctorale, cu referire 
la managementul timpului activităților doctorale, consiliere în carieră etc;

❖ Creșterea  angajabilității  doctoranzilor  pe  piața  muncii  la  terminarea  studiilor 
doctorale  prin  formarea  competențelor  antreprenoriale,  manageriale  pe  parcursul 
perioadei  de  studii  universitare  avansate,  ceea  ce  implică  nu  numai  cursuri  de 
formare, dar și definitivarea acestor activități prin elaborarea planurilor de afaceri etc. 
Aceste activități vor fi realizate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană  din 
fonduri structurale, dar și prin parteneriate încheiate cu agenți economici interesați în 
dezvoltarea de teme de cercetare doctorală comune cu IOSUD-UPB;

❖ Consolidarea mecanismelor de implementare a normelor de integritate și  etică  în 
procesul de studii doctorale care se referă la întreg ciclul de studii doctorale finalizat 
cu susținerea publică a tezei de doctorat. Astfel, pe lângă dezvoltarea cursurilor de 
Etică și integritate în activitatea de cercetare doctorală, este necesară implementarea 
unui Cod de integritate a activității de studii doctorale care să implementeze bunele 
practici la nivel european.

O preocupare constantă  a fost încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice tinere în 
dobândirea  atestatului  de  abilitare  pentru  conducere  de  doctorat.  Această 
preocupare  va  fi continuată  și  în  perioada următoare,  inclusiv  prin  acordarea  de 
sprijin financiar.

Unul  dintre  obiectivele  importante  vizat  în  activitatea  academică  este  formarea 
capabilității  studenților  de  a  învăța  independent,  de  a  își  identifica  nevoile  de 
învățare  și  planifica  parcursul  de  formare,  inclusiv  pe  tot  parcursul  vieții,  ca  o 
condiție  indispensabilă  în  succesul  profesional,  într-o  piață  a  muncii  extrem  de 
volatilă.  
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Nu pot fi previzionate cunoștințele și abilitățile care vor fi cerute în viitor, astfel încât 
universitățile ar trebui să fie pregătite să livreze programe de formare adaptate diferitelor 
etape în  viața unei  persoane.  Astfel,  sunt  necesare  cursuri  de  scurtă  durată,  pentru 
diferite niveluri și tipuri de studenți / cursanți, de vârste diferite, utilizând metode noi și 
flexibile de învățare și predare. Digitalizarea va juca, astfel, un rol important și în acest 
domeniu, și o atenție sporită va fi acordată menținerii calității. 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti trebuie să devină un important furnizor 
de formare continuă pentru generarea de noi competenţe ştiinţifice şi reactualizarea 
competenţelor dobândite în formarea iniţială. 

În ceea ce priveşte formarea continuă, se vor urmări următoarele obiective: 

❖ consolidarea structurii instituţionale dedicate acestei activităţi; 

❖ diversificarea  permanentă  a  ofertei  de  formare  continuă  prin  dezvoltarea  şi 
implementarea  unor  programe  modulare,  flexibile,  adaptate  profilului  şi  nevoilor 
educaţionale ale cursanţilor sau cerinţelor exprimate de către agenţii economici; 

❖ utilizarea  tehnologiilor  informării  şi  comunicării  în  sprijinul  flexibilizării  ofertei 
educaţionale şi dezvoltării unor programe de educaţie la distanţă şi e-learning.

De o deosebită importanţă este, de asemenea, creșeterea investiţiilor în baza materială 
a  laboratoarelor,  în  dotarea  şi  reabilitarea  spaţiilor  de  învăţământ,  precum  şi  în 
informatizarea sistemului de predare şi evaluare. Vor fi alocate resurse adecvate pentru 
procesele de învățare și predare, astfel încât universitatea să își desăvârșească misiunea 
centrală. 
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CERCETARE 

Universitatea a dezvoltat în ultimii ani 
două  noi  institute  de  cercetare, 
CAMPUS  și  PRECIS,  precum  și  alte 
centre  de  cercetări  finanțate  în  mod 
special  prin  intermediul  programelor 
europene.  Dispunem în acest  moment 
de  o  infrastructură  de  cercetare  la 
standarde  europene,  unică  în  spațiul 
învățământului superior românesc.

În  acest  nou  cadru,  vor  fi  oferite 
cadrelor  didactice  şi  cercetătorilor  din 
Universitatea  POLITEHNICA  din 
București condiții optime de lucru, fără 
elemente birocratice, cu o administrație 
suplă şi eficientă.



Prin  inițiativele  și  investițiile  din  ultimii  ani,  am  reușit  să  actualizăm  și  să  extindem 
infrastructura de cercetare a universității.  Dispunem, în prezent, de o infrastructură  de 
rang internațional și de oportunități de colaborare fără precedent. În perioada următoare 
vom face eforturi pentru a utiliza infrastructura pentru a obține un impact mai mare în 
societate,  dar  și  fonduri  din  mediul  privat.  Cu oportunități  reale  la  orizont,  vizăm să 
creștem performanța cercetării în universitate, dar și vizibilitatea rezultatelor științifice și 
echipamentelor de care dispunem. În următorii 4 ani ne vom consolida poziția de lideri în 
cercetarea științifică universitară din România. În același timp se vizează creșterea poziției 
universității în clasamentele internaționale, cât și participarea în proiecte de cercetare de 
anvergură internațională.

Stabilirea  temelor  de  cercetare  prioritare  Orizont  Europa  reprezintă  un  obiectiv 
strategic pentru activitatea de producție științifică a universității.

Pentru îmbunătățirea calității activității de cercetare științifică și creșterea vizibilității, sunt 
vizate direcțiile de acțiune prezentate în continuare. 

❖ Întărirea instituțională și diversificarea activității de cercetare.

Universitatea  a  dezvoltat  în  ultimii  ani  două  noi  institute  de  cercetare,  CAMPUS  și 
PRECIS,  precum  și  alte  centre  de  cercetări  finanțate  în  mod  special  prin  intermediul 
programelor  europene.  Dispunem în  acest  moment  de  o  infrastructură  de  cercetare  la 
standarde europene, unică în spațiul învățământului superior românesc.

În  acest  nou  cadru,  vor  fi  oferite  cadrelor  didactice  şi  cercetătorilor  din  Universitatea 
POLITEHNICA din București  condiții  optime de lucru,  fără  elemente  birocratice,  cu o 
administrație suplă şi eficientă. 

Se vor avea în vedere realizarea unor structuri de cercetare solide, precum și  atragerea 
cercetătorilor  de  prestigiu și  a  tinerilor  cercetători  performanți,  în  vederea consolidării 
institutelor. 

Se  va  urmări  sprijinirea  constantă  a  celor  două  institute  de  cercetare  amintite,  în 
vederea atingerii nivelului de performanță specific unui institut național.

În  același  timp,  se  vizează  menținerea  și  întărirea  autonomiei  centrelor  de  cercetare 
existente în acest moment în universitate, cu rezultate notabile în activitate.

❖ Măsuri de stimulare a competiției interne din universitate. 

Se va continua organizarea de competiții interne de proiecte de cercetare, cu adresabilitate 
pentru cadre didactice tinere. De asemenea, se va avea în vedere organizarea de competiții 
interne dedicate cadrelor didactice cu rezultate remarcabile.

Vor fi sprijinite, cu precădere, proiectele comune cu mediul economic, în special, a celor în 
domeniile de specializare inteligentă, care pot aduce rezultate cu relevanță economică. 
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Aceste proiecte vor fi finanțate de către operatori  economici  și  din venituri  proprii  ale 
Universității POLITEHNICA din București. 

❖ Măsuri  de  premiere  a  rezultatelor  științifice  remarcabile  obținute  anual  în 
domeniile specifice de cercetare. 

Pentru  acordarea  premiilor  se  vor  avea  în  vedere  brevetele  naționale  și  internaționale 
aplicate și valorificate industrial, cât și articolele științifice publicate în reviste cu un factor 
de impact ridicat, situate în prim planul literaturii științifice internaționale.

❖ Susținerea specializării inteligente 
precum și a aspirației către excelență 
în cercetarea la frontiera cunoașterii, 
concomitent cu sprijinirea tinerilor 
cercetători în programe de cercetare 
post-doctorală.

❖ Îmbunătățirea calității publicațiilor 
universității pentru a crește impactul 
științific.

În  acest  sens  se  va  acționa  pentru 
perfecționarea  corpului  de  referenți  ai 
publicațiilor  cuprinse  în  arealul 
Buletinul UPB și creșterea numărului de 
referenți străini.

❖ Stimularea constituirii de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare. 

Liderii grupurilor de cercetare vor fi de regulă conducătorii de doctorat, iar grupurile vor 
putea reuni  doctoranzi,  post-doctoranzi,  cadre didactice tinere și  cercetători  atrași  prin 
mobilități interne și internaționale.

❖ Sprijinirea participării  universității,  cadrelor  didactice  și  cercetătorilor  la  marile 
proiecte  de  cercetare  din  România,  precum  ELI  (Extrem  Light  Infrastructure  – 
Nuclear  Physics  și    Centrul  Internațional  de  Cercetări  Avansate   Râuri-
Mări (Danubius). O prioritate o va constitui, de asemenea, participarea universității 
la dezvoltarea noului pol de competitivitate „Smart City - Light City Măgurele”, 
UPB fiind deja membru cu drepturi depline în Asociația ”Măgurele Science Park” .

❖ Susținerea  proiectelor  depuse  de  către  cadrele  didactice  din  universitate  în 
competițiile naționale sau internaționale, inclusiv cele din Programul Operațional 
Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

❖ Atragerea în grupurile de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
a studenţilor de top din anii terminali la studiile de licență, de la masterat, cât și a 
doctoranzilor, care provin de la universități din țară și străinătate.
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❖ Oferirea  unor  condiții  de  lucru  stimulative,  inclusiv  prin  facilități  financiare 
acordate pentru participarea la conferințe internaționale de prestigiu.

❖ Internaționalizarea  activității  de  cercetare  științifică  prin  stimularea  participării 
cadrelor didactice la noul program Orizont Europa. 

Vizăm,  astfel,  accederea  în  rândul  universităților  care  se  indivualizează  printr-o 
contribuție  semnificativă  la  consolidarea  Ariei  europene  a  cercetării  științifice  (European 
Research Area).

❖ Alcătuirea  unei  baze  de  date  privind  producția  științifică  a  Universității 
POLITEHNICA  din  București,  precum  și  dezvoltarea  unui  sistem  digital  de 
management al cercetării la nivel UPB.

Prin  aceasta,  urmărim  înregistrarea  facilă  a  rezultatelor  cercetării  științifice,  printr-o 
interfață prietenoasă. Se vor evita astfel raportările multiple, iar timpul investit de către 
cadrele  didactice  pentru aceste  formalități  va  fi redus considerabil.  Baza de date  va fi 
construită în corelare cu bazele de date de evaluare utilizate de către Ministerul Cercetării 
și Inovării şi agențiile relevante.

❖ Vor  fi  prioritare  activitățile  de  cercetare  cu  relevanță  economică.  Universitatea 
POLITEHNICA  din  Bucureşti  va  acorda  o  atenţie  deosebită  activităţilor  de 
cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunităţi de 
afaceri şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor.

❖ Dezvoltarea unui cadru de stimulare a inovării la nivelul UPB pentru sprijinirea 
obținerii  brevetelor  de  invenție,  comercializarea  brevetelor  și  a  altor  forme  de 
drepturi de proprietate intelectuală.
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❖ Asigurarea  climatului  stimulativ  pentru  activitățile  de  cercetare  și  inovare, 
sprijinirea inițiativelor de tip start-up și constituirea unor programe de incubare, 
pre-accelerare  sau dezvoltare a unor asemenea inițiative.

În  fosta  cantină  R1 din Complexul  studențesc  Regie  va fi dezvoltat  primul centru de 
susținere a inițiativelor de tip start-up, spin-off din universitate, dedicat în mod special 
tinerelor cadre didactice. Universitatea va deveni un actor important pe piața produselor 
inovative inclusiv prin finanțarea acestui tip de inițiative.

❖ Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate strategice pe termen lung cu organizații 
recunoscute din întreaga lume. 

Se va avea în vedere o cooperare mai strânsă cu mediul economic în plan local și regional – 
dar și cu instituții de renume pe plan internațional - inclusiv pentru folosirea capacităților 
operatorilor  economici  și  dezvoltarea împreună  cu aceștia  a  unor capacități  care să  fie 
folosite  împreună  cu  universitatea.  Susținerea  participării  universității  în  clustere,  în 
vederea coagulării eforturilor operatorilor economici și mediului universitar.

❖ Facilitarea schimbului de cunoștințe prin intermediul accesului liber la publicațiile 
și datele de cercetare ale UPB. Implementarea Open Science.

❖ Promovarea și  facilitarea Inovației  Deschise (integrarea orizontală  a  cercetării  și 
activităților de dezvoltare).
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RESURSE 
UMANE

Universitatea reprezintă în primul rând 
o  comunitate  a  elitelor,  formată  din 
studenţi,  dascăli,  personal  didactic 
auxiliar,  care  trebuie  să  lucreze  în 
armonie. Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti se mândrește cu un corp 
profesoral de excepţie, ce îşi trage seva 
de la marile personalităţi ştiinţifice care 
au slujit această şcoală. 



Idealul  educaţional  se  defineşte  prin  valori,  norme  şi  obiective  cuprinse  în  practica 
instituţională. Cultura organizaţională, tradiţiile și resursele umane reprezintă calea cea 
mai sigură de a diminua riscurile şi de a creşte performanţele.

Resursele  umane  reprezintă  fără  doar  şi  poate  cea  mai  importantă  avuţie  a  unei 
organizaţii,  întrucât performanţa nu poate fi atinsă  fără  resurse umane de calitate. O 
instituţie  poate  face  faţă  multor  provocări,  cu  o  singură  excepţie:  lipsa  unei  resurse 
umane de calitate. 

În mod tradiţional,  resursele umane  constituie o resursă  ca oricare alta, cuantificabilă 
birocratic prin numărul de posturi,  bugete totale etc.  Se pierde din vedere faptul că, 
practic, în această analiză, vorbim de OAMENI cu nevoi, pregătiri, dorinţe individuale, 
oameni ce reprezintă cu adevărat forţa universităţii şi adevărata ei valoare.

Universitatea reprezintă  în primul rând o comunitate a elitelor, formată  din studenţi, 
dascăli,  personal  didactic  auxiliar,  care  trebuie  să  lucreze  în  armonie.  Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti  se  mândrește  cu un corp profesoral  de excepţie,  ce îşi 
trage seva de la marile personalităţi ştiinţifice și nu numai care au slujit această şcoală. 

Cu o tradiţie ce i-a adus prestigiu, universitatea noastră trebuie să țintească permanent 
performanța.

Strategia ce priveşte resursele umane are la bază următoarele principii:

‣ promovarea excelenței academice;
‣ promovarea unei culturi organizaționale bazată pe performanță și probitate;
‣ susținerea autonomiei profesionale  în dezvoltarea în carieră,  inclusiv prin 

participarea la programe de formare continuă;
‣ promovarea  prestigiului  profesional  al  cadrelor  didactice,  precum  şi 

sprijinirea acordării unui nivel de salarizare în concordanţă cu rolul acestora;
‣ selecția celor mai performanți tineri care doresc să urmeze o carieră didactică;
‣ cultivarea  dialogului  permanent  cu  întreaga  comunitate,  inclusiv  prin 

implicarea  personalul  didactic  și  de  cercetare,  şi  a  personalului  didactic 
auxiliar, în procesul de adoptare a deciziilor;

‣ menţinerea și susținerea dialogului sindical. 

Direcţiile de acţiune care decurg din principiile enunțate anterior vizează:

❖ În ceea ce privește cariera profesională

Fenomenul  de  migrare  a  creierelor  reprezintă  o  problemă  majoră  pentru  societatea 
românească, implicit și pentru universitatea noastră. 

De la preluarea mandatului de rector am considerat că  trebuie să  facem o schimbare 
radicală  de paradigmă  față  de anii  anteriori.  Astfel,  am pus accentul pe promovarea 
resurselor umane: pe susținerea promovării cadrelor didactice ale universității, precum 
și pe atragerea tinerilor performanți în universitate. 

Sprijinirea promovării în cariera didactică a cadrelor didactice tinere va continua să fie 
o prioritate a politicii în ceea ce priveşte resursele umane.
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De o deosebită importanță este edificarea unei culturi a carierei la nivelul personalului 
universității, care va fi promovată printr-o structură dedicată. 

Se va avea în vedere, de asemenea, recrutarea la nivel internațional a cadrelor didactice 
și cercetătorilor români sau străini, recunoscuți în domeniile lor de competență.

În ultimii 8 ani universitari au fost scoase la concurs peste 1.100 de posturi didactice, 
cel  mai  mare  număr  din  ultimii  30  de  ani,  din  toate  universitățile  din  Romania, 
susținând procesul de întinerire a corpului profesoral din universitate. De asemenea, au 
fost  angajate  peste  150  de  persoane  în  categoria  de  personal  didactic  auxiliar  și 
nedidactic, pentru a susține activitatea didactică și de cercetare. O preocuparea majoră a 
constituit-o asigurarea resurselor financiare pentru posturile nou create.

În  contextul  dezvoltării  sociale,  a  noilor  tehnologii  și  metode  de  predare,  formarea 
continuă a cadrelor didactice a redevenit pentru managementul universității o prioritate. 

În  ultimii  ani  au  fost  sprijinite  peste  250  de  cadre  didactice  pentru  a  participa  la 
conferințe  și  sesiuni  de  formare  profesională  organizate  în  străinătate,  în  vederea 
dezvoltării și consolidării carierei didactice a acestora. Vom continua acest demers, în 
vederea îmbunătățirii metodelor de învățare și predare, a schimbului de bune practici.

Reprezentarea  UPB  în  diferite  structuri  sau  instituții  din  domeniul  învățământului 
superior și cercetării este o modalitate de afirmare a rolului social al universității, dar și de 
valorificare a expertizei corpului profesoral. Astfel, se va avea în vedere:

❖ Sprijinirea cadrelor didactice din universitate să participe activ în diferite organisme 
ale Ministerului Educației Naționale și ale Ministerului Cercetării și Inovării cum ar fi: 
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 
Consiliul  Naţional  al  Cercetării  Ştiinţifice,  Consiliul  Naţional  pentru  Finanţarea 
Învăţământului  Superior  Consiliul  Consultativ  al  Cercetării  Dezvoltării  și  Inovării; 
Consiliul Național de Statistică si Prognoză a Învățământului Superior, Consiliul de 
Etică şi Management Universitar sau în Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior;

❖ Sprijinirea  reprezentanților  universității  pentru  a  participa  activ  în  structurile 
universitare naționale și internaționale de tip profesional sau instituțional ( CNR, EUA, 
AUF, CESAER, TIME, ATHENS, ENAE etc). 

Stimularea cadrelor didactice și a cercetătorilor din UPB de a preda în universități din 
străinătate prin facilități de tip visiting professor, prelegeri și conferințe sau de a participa 
la  experimente de cercetare folosind infrastructuri  de cercetare performante,  sunt  de 
asemenea măsuri avute în vedere. 

Se  vor  realiza  proiecte  în  domeniul  resurselor  umane,  de  burse  doctorale  sau 
postdoctorale, care să asigure tinerelor cadre didactice posibilitatea realizării unor stagii 
de cercetare în universități  de prestigiu şi  acordarea unor burse de studii.  Se va crea 
astfel cadrul favorabil îmbunătăţirii producţiei ştiinţifice, care poate fi valorificată prin 
publicarea în reviste indexate în baze de date internaționale. 
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În contextul în care fondurile naționale dedicate cercetării au fost reduse în ultimii ani 
universitatea a decis realizarea unor programe concrete, finanțate de către UPB, pentru 
sprijinirea promovării tinerelor cadrelor didactice din universitate.

Astfel am demarat Granturile GEX și ARUT, prin care a fost finanțat un număr de 225 
de proiecte de cercetare ale cadrelor didactice tinere din universitate.

Având în  vedere  necesitatea  de  a  susține  cadrele  didactice  în  vederea  publicării  de 
lucrări/articole/brevete în reviste și conferințe de prestigiu internațional, universitatea a 
demarat  procesul  de  finanțare  a  participării  corpului  profesoral  la  conferințe 
internaționale.  Astfel,  numai  în  anul  2019  este  finanțată  participarea  a  300  de  cadre 
didactice la conferințe științifice internaționale. Se va avea în vedere finanțarea unor 
noi  competiții  interne  de  granturi,  prin  care  să  se  asigure  instrumentele  necesare 
participării  tinerelor cadre didactice la conferințe,  publicări  de articole în reviste cu 
factor de impact ridicat, a brevetelor de invenție și achiziționării de materiale didactice.

Prin proiectul „Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității 
Politehnica  București”  -  CRESCDI,  în  cadrul  programului  „Proiecte  de  dezvoltare 
instituțională  –  Proiecte  de  finanțare  a  excelenței  în  CDI”,  finanțat  de  Ministerul 
Cercetării și Inovării în cadrul PNCDI III, Universitatea noastră și-a propus obținerea 
Diplomei de Excelență pentru resursa umană de cercetare de la Uniunea Europeană  
(HR Excellence in  Research Award)  în  acord cu principiile  Cartei  Europene pentru 
Cercetători și  Codul de Conduită  pentru Recrutarea Cercetătorilor (European Charter 
for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Prin Planul de acțiune pe care îl va propune și prin obținerea Diplomei de Excelență 
pentru resursele umane de cercetare,  universitatea noastră își va consolida poziția unui 
angajator  atrăgător  și  profesionist  la  nivel  european,  care  poate  să  ofere  condiții  de 
muncă  și  o  bază  de  infrastructură  optime  pentru  ca  toți  angajații  săi  să-și  dezvolte 
competențele și abilitățile  pe tot parcursul carierei.
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Un alt obiectiv al proiectului CRESCDI îl reprezintă  „Constituirea Depozitului de date 
și  rezultate de cercetare ale UPB în tehnologie cloud și  interconectarea la European 
Open Science Cloud EOSC”. Se va dezvolta un sistem de management al cercetării la 
nivelul universității care să permită cercetătorilor și cadrelor didactice să-si înregistreze 
și verifice automat toate rezultatele și realizările în domeniul didactic și științific și să 
genereze orice tip de raportare în regim electronic. 

Ne  propunem,  prin  consultarea  comunității  universitare,  păstrarea  și  susţinerea  în 
comunitatea  academică  a  profesorilor  valoroși,  personalități  creatoare  de  școală, 
membri ai unor foruri de referință națională sau internațională, deoarece reprezintă o 
datorie la fel de legitimă ca și recrutarea în universitate a celor mai inteligenți și motivați 
tineri. 

Se  va  avea  în  vedere  crearea  condițiilor  de  dezvoltare  profesională  și  avansare  a 
personalului didactic auxiliar și tehnico – administrativ. 

❖ Crearea unui pachet salarial atractiv

Universitatea are în vedere salarizarea echilibrată,  astfel  încât să  se asigure un nivel 
salarial decent, un statut social în acord cu importanța misiunii în societate a membrilor 
mediului  academic,  deopotrivă  pentru  personalul  didactic,  de  cercetare,  precum  și 
pentru  personalul  didactic   auxiliar  și  cel  administrativ.  Stimularea  rezultatelor 
profesionale  deosebite,  premierea  performanțelor  în  educație  și  cercetare  va  fi  în 
continuare o prioritate. 

Asigurarea  resurselor  financiare  pentru  plata  salariilor  și  a  facilităților  va  rămâne 
principala preocupare a managementului universității.

UPB este una dintre puținele universități care a acordat la datele de plată, fără întârzieri, 
drepturile salariale majorate, precum și celelalte facilități precum indemnizația de hrană, 
voucherele de vacanță, ajutoarele sociale, indiferent de situația fondurilor provenite din 
bugetul de stat. 

În  contextul  creșterii  salariilor  personalului  didactic  universitatea  a  fost  astfel 
preocupată pentru asigurarea disponibilului financiar pentru plata tuturor drepturilor 
salariale.  În ultimii  4 ani  UPB a avut ca prioritate plata tuturor drepturilor salariale 
prevăzute  de  legislație  și  neacordate  până  în  acest  moment,  câștigate  prin  sentințe 
judecătorești sau ca efect al Legii 85/2016. Astfel universitatea a achitat până în acest an 
peste 100 de milioane lei pentru plata tuturor acestor drepturi salariale. Se vor căuta și în 
viitor soluții pentru plata tuturor drepturilor salariale amintite, precum și a sporului de 
doctorat, pentru acele cadre didactice care nu au acționat în instanță. 

Se  vor  acorda  de  asemenea,  în  continuare,  ajutoare  sociale  membrilor  comunității 
academice aflați în situații speciale. 

În  contextul  asigurării  condițiilor  de  viață  ale  angajaților  universității  am  realizat 
grădinița și  școala primară  a  UPB, destinată  copiilor  angajaților  universității.  Astăzi, 
peste  150 de copii  sunt  școlarizați  în noua unitate  de învățământ preuniversitar  a 
universității.  Acest  proiect  va  fi  continuat  prin  construcția  unei  școli  gimnaziale 
moderne, care va asigura condiții adecvate de educație.
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De  asemenea,  am  realizat,  în  campusul  LEU,  locuințe  destinate  cadrelor  didactice 
tinere ale universității. Avem în vedere continuarea realizării acestui tip de locuințe, în 
funcție de solicitările cadrelor didactice aflate la debutul carierei.

Intenționăm  să  realizăm  pachete  salariale  atractive,  prin  negocierea  cu  firme  de 
specialitate a unor facilități care să vizeze sănătatea salariaților, avantaje la achiziția de 
material didactic, cărți, precum și parteneriate cu diferite companii de retail.

În  contextul  edificării  noului  Centru de  cultură  și  conferințe,  care  include o  sală  de 
spectacole  pentru  1.200  de  persoane,  personalul  universității  va  beneficia  de  aceste 
facilități în regim preferențial. De asemenea, de același regim vor beneficia și în ceea ce 
privește accesul la noul hotel din Campusului Leu. 

❖ Condiții de muncă stimulative

În ceea ce privește crearea condițiilor de muncă  conforme cu standardele de calitate 
specifice,  vor  exista  preocupări  continue  în  vederea  sprijinirii  folosirii  mijloacelor 
moderne în procesul didactic și de management, și anume îmbunătățirea platformelor 
existente,  precum și  realizarea de noi  platforme educaționale  și  sisteme integrate  de 
management al resurselor educaționale și al activității administrative. De asemenea, o 
atenţie deosebită se acordă, în continuare, îmbunătățirii infrastructurii de cercetare și de 
laboratoare didactice, prin achiziția de echipamente de ultimă generație.

Universitatea a demarat un amplu proces de modernizare a infrastructurii didactice și 
de  cercetare  prin  realizarea  unor  noi  clădiri.  Noul  proiect  destinat  realizării  a  peste 
30.000 de mp de clădiri noi, finanțat prin intermediul Băncii Europene de Investiții, este 
un pas important.

Astfel,  în  contextul  realizării  noilor  infrastructuri  didactice  și  de  cercetare  pentru 
Facultățile de Chimie Aplicată și Stiința Materialelor, Inginerie Aerospațială, Inginerie 
Medicală, și a alocării și realocării unor noi spații pentru Facultățile de Științe Aplicate, 
Antreprenoriat,  Ingineria  și  Managementul  Afacerilor,  Inginerie  în  Limbi  străine 
ș.a.m.d., condițiile de muncă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic se 
vor îmbunătății substanțial.
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STUDENȚI
Studenții  sunt  nucleul  preocupărilor 
universității.  Actul  de  decizie  în 
interiorul  unei  universități  trebuie  să 
fie  exercitat  împreună  cu  studenții  şi 
pentru studenți, și trebuie să vizeze atât 
conținuturile didactice, cât și modul de 
organizare a activităților didactice și  a 
activităților-suport,  asociate  procesului 
didactic.



Studenții  sunt  nucleul  preocupărilor  universității.  Actul  de  decizie  în  interiorul  unei 
universități trebuie să fie exercitat împreună cu studenții şi pentru studenți, și trebuie să 
vizeze atât conținuturile didactice, cât și modul de organizare a activităților didactice și a 
activităților-suport,  asociate  procesului  didactic  (servicii  de  consiliere  profesională  şi 
pentru  carieră,  servicii  IT,  asistență  medicală,  biblioteci,  cămine,  cantine,  servicii 
culturale, sportive, facilități de petrecere a timpului liber etc.).

Încurajând responsabilitatea personală  în pregătirea pentru viitor -  şi  având în vedere 
promovarea valorilor în pregătirea profesională - propunem următoarele principii:

‣ asigurarea  libertăţilor  academice  şi  încurajarea  opiniilor  studenţilor  şi  ale 
organizaţiilor acestora;

‣ participarea studenţilor la procesul de decizie şi evaluare universitară;
‣ promovarea  principiilor  de  etică  şi  deontologie  profesională  în  rândurile 

studenţilor,  prin  descurajarea  oricărei  practici  de  fraudare  a  examenelor,  a 
plagiatului lucrărilor de finalizare a studiilor;

‣ promovarea  valorilor  importante,  de  referinţă  în  societate:  cultul  muncii, 
corectitudinea, cinstea, morala, toleranţa, generozitatea, dialogul, respectul de 
sine şi faţă de semeni;

‣ formarea în spiritul principiilor democratice şi dezvoltarea spiritului civic;
‣ acordarea unei atenţii sporite dimensiunii sociale a universităţii, astfel încât să 

fie asigurat accesul egal la activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică pentru 
toţi tinerii.
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Prin demersul  de dezvoltare a universităţii  în relaţie  cu studenţii  săi,  ca beneficiari 
direcţi  ai  serviciilor  educaţionale,  managementul  universității  se  va  concentra  pe 
următoarele direcții de acțiune:

❖ Menţinerea  şi  dezvoltarea  competenţelor  în  ştiinţe  fundamentale  şi  inginereşti, 
indispensabile pentru dezvoltarea tehnologică;

❖ Implicarea studenților în realizarea reformei curriculare, aceasta revizuire ținând cont 
de nevoile și interesele studenților;

❖ Dezvoltarea competențelor digitale ale studenților;

❖ Orientarea activă  spre formarea de competențe socio-emoționale,  complementar cu 
formarea competenţelor profesionale; 

❖ Dezvoltarea  personală  a  studenţilor,  pentru  a  dobândi  mai  multă  autonomie, 
originalitate,  creativitate  şi  capacitate  de  comunicare  şi  spirit  antreprenorial, 
capacitate de elaborare de strategii şi politici, precum şi formarea abilităţilor pentru 
adaptarea la situaţii noi;

❖ Extinderea  ofertei  de  cursuri  opționale  oferite  de  către  universitate  -  la  aceeași 
facultate sau o alta din cadrul universității,  sau chiar la altă  universitate -  în baza 
sistemului de credite transferabile. Parteneriatul ARUT oferă un nou cadru prin care 
aceste schimburi pot fi încurajate;

❖ Diversificarea  programului  de  internaţionalizare  a  universităţii,  inclusiv  prin 
încurajarea participării studenţilor la programe de mobilitate profesională, care le 
asigură  contactul  cu experienţe  de învăţare  noi,  prin  programe comune de studii, 
colaborări  ştiinţifice  în  programele  europene,  dar  şi  încurajarea  şi  sprijinirea 
participării  la  dialogul  naţional  şi  internațional  al  studenţilor,  prin  activarea  în 
organizaţiile  de  profil  de  la  acest  nivel;  componenta  multiculturalismului  va 
reprezenta în continuare o prioriate;
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❖ Încurajarea activităţilor extracurriculare prin colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile 
studenţeşti  din universitate,  cu organizaţiile  non-guvernamentale,  cu reprezentanţi 
din sectorul privat şi sectorul public. În acest sens, evenimentele de carieră organizate 
în cadrul universităţii vor reprezenta contextul potrivit pentru împărtăşirea bunelor 
practici ce pot defini planificarea unei cariere de succes. În acest sens, se va continua 
organizarea anuală a evenimentelor PoliFest şi PoliJOBS, manifestări deja recunoscute 
pe plan naţional; 

❖ Susţinerea  în  continuare  a  dezvoltării  voluntariatului  studenţesc  şi  recunoaşterea 
acestei  activităţi  prin sistemul de credite,  în concordanţă  cu legislaţia în vigoare şi 
procedurile aplicate la nivelul UPB; 

❖ Sprijinirea studenților pentru a beneficia de mai multe locuri în tabere gratuite;

❖ Încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale să  devină  cadre 
didactice;

❖ Asigurarea dialogului permanent cu studenţii şi organizaţiile acestora, atât la nivel de 
facultate,  cât  şi  la  nivel  de  universitate,  precum  și  întărirea  cadrului  instituțional 
pentru implementarea prevederilor Codului studentului.

Organizaţiile  studenţeşti  sunt  un  partener  de  dialog  esenţial  în  încercarea  de  a 
răspunde  în  mod  pro-activ  nevoilor  studenţilor,  sprijinirea  acestora  în  promovarea 
proiectelor dezvoltate cu şi pentru studenţi fiind o prioritate. Conducerea universității își 
propune  ca  dincolo  de  cadrul  instituționalizat  de  dialog  în  cadrul  structurilor  de 
conducere  să  instituie  un  mecanism  de  consultare  a  studenților  reprezentanți,  ai 
asociațiilor studențești pentru a prelua și rezolva cu celeritate solicitările studenților. De 
asemenea,  dezvoltarea  unui  portal  va  permite  identificarea  şi  rezolvarea  operativă  a 
problemelor.

Universitatea va pune la dispoziţia studenţilor săi nu numai programe de studiu înalt 
calitative,  care  să  promoveze  un  proces  educaţional  formativ,  axat  pe  rezultate, 
competitivitate, iniţiativă şi spirit antreprenorial, dar şi servicii specializate gratuite de 
consiliere în domeniul carierei şi al ofertei educaţionale. Astfel, se va urmări creșterea 
finanțării  Centrului  de Consiliere şi  Orientare în Carieră  (CCOC) al  universităţii  în 
condițiile majorării activităților destinate studenților. 

CCOC  este  destinat,  prin  specificul  activităţii  sale,  să  ofere  expertiza  de  specialitate 
necesară şi să sprijine studenţii şi absolvenţii în cunoaşterea propriilor abilităţi şi interese 
profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în acord cu profilul psihologic, 
aspiraţiile,  studiile  alese,  exigenţele  profesiunilor  şi  ocupaţiilor  existente,  în  condiţiile 
cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale ale societăţii româneşti şi europene. 

O preocupare specială  va fi acordată  reducerii  abandonului școlar.  Realizarea noului 
centrului  de  învățare  destinat  studenților  va  fi  dublată  de  un  program  special  de 
consiliere, finanțat prin intermediul programelor ROSE, de către universitate sau de către 
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autoritățile locale în contextul în care un număr important dintre studenții universității 
abandonează studiile.

În  vederea  învățării  limbilor  de  circulaţie  internaţională  şi  obţinerii  unor  atestate 
recunoscute  pe  plan  internaţional,  care  vor  facilita  mobilitatea  internaţională  a 
studenţilor,  Universitatea  POLITEHNICA  din  București  va  continua  colaborarea  cu 
institute afiliate unor ambasade (British Council, Institutul Francez, Institutul Cervantes, 
Institutul Goethe), precum și alte organizații publice și private în vederea derulării unor 
cursuri de limbă  engleză,  franceză,  spaniolă  respectiv germană.  În viitor, se va urmări 
încheierea de acorduri pentru sprijinirea studenților în vederea învățării și altor limbi de 
circulație internațională (ex: italiană japoneză, chineză).

De asemenea, în vederea finanţării mobilităţilor internaţionale ale studenţilor,  se vor 
suplimenta  numărul  de  acorduri  în  cadrul  programelor  ERASMUS+,  precum  şi  cu 
instituţii străine (Institutul Francez, European Space Agency ESA, NASA, DAAD, etc). Se 
va  continua  politica  de  acordare  a  unor  burse  speciale  studenţilor  participanţi  în 
programele de mobilitate ERASMUS+, ATHENS şi ARUT.

O preocupare viitoare o  constituie  implicarea mai  mare a  studenţilor  în activităţi  şi 
proiecte de cercetare,  dorindu-se o stimulare a acestora,  cu scopul să  descopere şi  să 
creeze  cunoaştere,  să  contribuie  la  realizarea  unor  inovaţii  şi  adaptări  tehnologice  în 
domeniile  specifice,  în  contextul  dezvoltării  durabile.  În acest  scop,  se  vor institui,  la 
nivelul universității, granturi de cercetare pentru studenți, finanțate din venituri proprii, 
precum și mecanisme în vederea stimulării studenților pentru a realiza lucrări științifice.

Se va continua colaborarea cu operatorii economici în vederea organizării  în comun a 
unor concursuri de inventică destinate studenţilor și elevilor.

Ultimii ani au adus o schimbare majoră pe piața forței de muncă din România. Deficitul 
de ingineri este din ce în ce mai mare. Devine astfel extrem de importantă relaționarea cu 
mediul  economic  și  stabilirea  de  parteneriate  care  să  faciliteze  o  relație  corectă  a 
studenților cu operatorii economici. Rolul universității nerezumându-se doar la formarea 
tinerilor ci și la facilitarea accesului acestora pe piața muncii. 

În acest context sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii devine o 
prioritate a universității.  Astfel, acțiunile viitoare vor fi focalizate în trei mari direcții: 

‣ în timpul studiilor accentul va fi pus pe practica studențească, și în acest sens, vor fi 
dezvoltate parteneriatele cu agenții economici care organizează stagii de pregătire 
practică pentru viitori ingineri; continuând preocupările din ultimii 8 ani se vor accesa 
finanţări din fonduri europene pentru aceste programe de practică;

‣ extinderea colaborării cu operatorii economici în vederea implementării de către 
aceştia a unor programe de internship;

‣ dezvoltarea  Agenției de Resurse Umane PoliJOBS care, împreună cu Centrul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), să îi sprijine pe aceștia în orientarea în 
carieră și să le faciliteze angajarea, în specializarea urmată. 
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De  asemenea,  se  va  avea  în  vedere  dezvoltarea  unui  Centru  de 
antreprenoriat, care să sprijine studenții în primii pași spre crearea 
propriilor afaceri. Se va avea în vedere și crearea unei organizații care 
să faciliteze și să medieze interacțiunea dintre studenți și instituțiile 
statutului (exemple: întocmirea dosarului pentru prima casă etc.). 

Un proiect  special  al  UPB este  realizarea  HUB-ului  de  incubare. 
Noul  incubator  va  oferi  mediul  necesar  dezvoltării  spiritului  antreprenorial. 
Universitatea va deveni locul în care Start-up-urile și spin-off tinerilor vor prinde viață. 
Prin intermediul centrului universitatea își propune să selecteze cele mai bune idei si să le 
finanțeze direct sau indirect. 

Se  va  continua  activitatea  de  dezvoltare  a  unor  programe  specifice  de  pregătire  a 
viitorilor  specialişti  şi  lideri  din  domeniul  ingineriei.  Aceste  programe,  cu  puternic 
caracter  extracurricular,  vor  viza  dobândirea  în  mod  integrat  a  unor  competenţe  cu 
caracter ştiinţific, antreprenorial, multilingvistic, multicultural, social. Programele vor fi 
dezvoltate  în  parteneriat  cu  agenţi  economici  (ex.  OMV Petrom,  Honeywell),  sau  cu 
organizaţii  de  prestigiu  din  străinătate.  Evidențiem  aici  parteneriatul  cu  National 
Academy  of  Engineering  (NAE)  din  Statele  Unite  ale  Americii.  Absolvenţii 
programului  dezvoltat  sub  egida  NAE  vor  dobândi  o  atestare  recunoscută  la  nivel 
internaţional.

Politica de burse a universității  va avea ca obiectiv principal stimularea performanţei 
academice  în  rândul  studenților.  Resursele  financiare  alocate  de  la  buget  cu  aceasta 
destinație vor fi suplimentate şi din resursele proprii ale universității. Astfel, din resurse 
proprii vor fi finanțate: premii pentru realizări deosebite, premii pentru şefii de promoţie, 
susţinerea suplimentară a studenţilor în programe de mobilitate ale Uniunii Europene, 
burse pentru studenţii implicaţi în activităţile din campusurile studenţeşti, precum şi alte 
burse speciale. 

O  preocupare  importantă  a  universităţii  o  constituie  atragerea  de  resurse  financiare 
pentru suplimentarea fondului de burse și acordarea de sprijin financiar, în special prin 
accesarea  de  fonduri  europene  pentru  burse  sociale,  stagii  de  practică,  masterat  și 
doctorat. 

Universitatea  va  diversifica  parteneriatele  cu  autoritățile  locale  și  respectiv  cu 
partenerii privați în vederea finanțării programelor de burse private.

Bursele sociale și diferite alte forme de sprijin au în vedere asigurarea egalității de șanse 
în accesul la o formă superioară de pregătire, de calitate, pentru toți tinerii, indiferent de 
mediul din care provin. 
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Se are în vedere identificarea de soluții  pentru majorarea cuantumului burselor,  astfel 
încât acestea să  asigure cheltuielile de cazare și  masă.  În același  timp, se va continua 
acordarea de: 

‣ gratuitate pentru cazarea copiilor cadrelor didactice; 
‣ gratuitate pentru cazarea copiilor instituționalizați sau orfani de ambii părinţi; 
‣ reduceri la regia de cămin pentru studenţii proveniţi din medii defavorizate; 
‣ reduceri la regia de cămin pe perioada practicii. 

Se va avea în vedere colaborarea cu diferite instituții, operatori economici sau organisme 
neguvernamentale, pentru diversificarea formelor de intervenție pentru aceste categorii 
de studenți. 

Crearea unui mediu propice învăţării,  prin spaţii  de învăţământ şi  cercetare adecvate, 
dotate cu echipamentele şi aparatura necesare, dar şi punerea la dispoziţia studenţilor a 
facilităţilor de cazare, studiu şi pentru activităţile sociale necesare sunt o prioritate. 

În acest sens, se va finaliza centrul cultural studenţesc menit să asigure toate facilităţile 
necesare vieţii studenţeşti şi, totodată, se va finaliza procesul de reabilitare a uneia dintre 
cantinele studenţeşti din Complexul Studenţesc Regie. 

În contextul realizării noii săli de spectacole a universității, dezvoltarea și consolidarea 
activității Centrului Cultural Studențesc va constitui o preocupare, precum și susținerea 
studenților pentru a se implica în activități culturale folosind infrastructura universității.

Studenții UPB vor beneficia de un program cultural diversificat, pe care universitatea îl 
va pune la dispoziția lor în regim gratuit sau în condiții financiare preferențiale.
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Va fi, de asemenea, încurajată participarea studenţilor la activităţile sportive organizate 
de către departamentul de sport al universității,  precum și  în cadrul Clubului Sportiv 
Universitar Ştiinţa Bucureşti.

O  preocupare  specială  o  va  constitui  asigurarea  asistenței  medicale  pentru  studenți. 
Cunoscând importanța prevenției, precum și necesitatea educării tinerei generații pentru 
sănătate, se vor avea în vedere cel puțin următoarele direcții de acțiune:

‣ realizarea de prezentări/programe de informare pentru studenți; 
‣ realizarea unui program pe termen lung de urmărire, diagnosticare, tratare și/sau 

îndrumare  a  studenților  universității,  de  către  specialiști  din  cadrul  cabinetelor 
universității și UMF Carol Davila;

‣ modernizarea cabinetelor medicale ale universității.

O preocupare majoră a universității o va constitui combaterea consumului de alcool și de 
substanțe interzise, acordarea de sprijin tinerilor care au nevoie de asistență specializată 
psihologică. Colaborarea cu instituții dedicate - programele de prevenire și dialogul cu 
specialiștii vor reprezenta o parte din acțiunile care se au în vedere.

De  asemenea,  universitatea  are  în  vedere  continuarea  programului  de  investiții  în 
spațiile  de  cazare  și  petrecere  a  timpului  liber,  program  ce  este  descris  la  capitolul 
management investițional.
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INTERNAȚIONALIZARE
În ultimii trei ani, personalul academic 
și  de  cercetare  al  UPB  a  participat,  în 
medie, la peste 550 conferințe științifice 
anual. 

Există  o  creștere  constantă  anuală  de 
aproximativ  15%  din  numărul 
participanților la astfel de evenimente, 
iar  pentru următorii  ani ne propunem 
încurajarea  și  susținerea  mobilităților 
internaționale  a  studenților  și 
personalului  academic  prin 
diversificarea  surselor  de  finanțare 
pentru  mobilități,  inclusiv  prin 
cooperarea cu mediul socio-economic.



Dimensiunea internațională a universității este unul dintre pilonii de creștere pe care 
ne-am  bazat  în  ultimii  ani.  În  această  călătorie,  am  descoperit  că  putem  recruta 
studenți de pe piața globală a educației, că avem nevoie să ne implicăm mai mult și 
să  alocăm  fonduri  mai  mari  mecanismelor  internaționale  de  clasificare  a 
universităților, și că evenimentele internaționale pot poziționa universitatea noastră 
pe harta instituțiilor cu renume la nivel regional și european. 

Viziunea de internaționalizare a UPB propune un proiect organizațional prin care 
universitatea își consolidează poziția la nivel regional, european și global, furnizând 
servicii educaționale și de cercetare în concordanță cu nevoile beneficiarilor direcți și 
a  comunității  din care face parte.  Consolidarea dimensiunii  internaționale este de 
așteptat să aducă îmbunătățiri în educație și cercetare prin încurajarea mobilității, 
cooperării  și  schimbului  de  experiență  a  comunității  academice,  prin  creșterea 
dimensiunii multiculturale și atragerea mai multor studenți străini, ceea ce duce la o 
îmbunătățire a reputației internaționale a UPB. 

O acțiune importantă în consolidarea reputației internaționale este reprezentată de 
participarea la conferințe și evenimente științifice internaționale. În ultimii trei ani, 
personalul  academic  și  de  cercetare  al  UPB  a  participat,  în  medie,  la  peste  550 
conferințe științifice, anual. 

Există o creștere constantă anuală de aproximativ 15% din numărul participanților 
la  astfel  de  evenimente,  iar  pentru  următorii  ani  ne  propunem  încurajarea  și 
susținerea  mobilităților  internaționale  a  studenților  și  personalului  academic  prin 
diversificarea  surselor  de  finanțare  pentru  mobilități,  inclusiv  prin  cooperarea  cu 
mediul socio-economic.

Ultimii ani au însemnat o intensă activitate internațională și afirmarea universității în 
asociațiile  din  care  UPB  face  parte.  Astfel,  UPB  este  reprezentată  în  ”Board  of 
directors”  în  cadrul  Conference  of  European  Schools  for  Advanced  Engineering 
Education  and  Research  (CESAER),  asociația  celor  mai  prestigioase  universități 
tehnice europene. De asemenea este parte a Consiliului de administrație a Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) și în consiliul de conducere a Conférence 
Internationale des Formations d’Ingénieurs et Techniciens d’expression francaise 
(CITEF), ce reunește universitățile tehnice de expresie francofonă. 

Anul  2018  a  însemnat  pentru  UPB  organizarea  unor  importante  reuniuni 
internaționale  dintre  care  amintim  Adunarea  generală  a  CESAER,  care  s-a 
desfășurat pentru prima dată in Romania de la înființarea organizației. 

O  parte  semnificativă  a  reuniunilor  organizate  în  marja  Președinției  României  la 
Consiliul  Uniunii  Europene  a  fost  găzduit  de  universitatea  noastră.  Acest  fapt  a 
permis prezentarea realizărilor universității, a infrastructurii de cercetare, prezența în 
universitate a unor importanți oficiali europeni, încheierea de acorduri cu parteneri 
europeni și internaționali, schimburi de bune parctici etc.
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Cooperarea interuniversitară internaţională se bazează în primul rând pe acordurile 
de cooperare încheiate cu universităţile din străinătate. Acestea creează un cadru de 
facilitare  și  stimulare  a  mobilităților  profesorilor  și  studenților,  contribuind  la 
dezvoltarea  unor  competențe  profesionale  și  transversale.  Ne  propunem  ca  în 
perioada  următoare  să  intensificăm  cooperarea  cu  universitățile  partenere  și 
stabilirea de noi dialoguri cu instituții din alte părți ale lumii.

În  ultimii  ani,  organismele  internaţionale  relevante  au  cultivat  dialogul  pe  tema 
învăţământului superior ca factor necesar al cooperării transnaţionale, al progresului 
social şi al bunăstării naţiunilor.
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Implicarea  universităţilor  în  procesul  de  internaţionalizare  presupune  schimbarea 
abordărilor clasice şi apariţia unor noi provocări, cum ar fi:

‣ recrutarea studenţilor de pe o piaţă globală;

‣ mecanisme internaţionale  de  clasificare  a  universităţilor  şi  de  ierarhizare  a 
programelor de studii;

‣ evaluări internaționale;

‣ noi sisteme şi proceduri de finanţare a unor cercetări de excelenţă;

‣ profesionalizarea managerului în sistemul universitar, recrutarea realizându-se 
similar marilor companii.

Pornind  de  la  aceste  realităţi,  se  dorește  ca  Universitatea  POLITEHNICA  din 
Bucureşti să devină din ce în ce mai activă din punct de vedere internaţional, să se 
afirme şi să se mențină ca universitate de prestigiu.

În această direcţie, se vor avea în vedere o serie acţiuni, dintre care menţionăm - la nivel 
insituțional:

❖ continuarea  participării  în  evaluări  internaţionale,  care  să  certifice  statutul  de 
universitate de top al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti; 

❖ consolidarea  şi  extinderea  relaţiilor  cu  mediul  internaţional,  prin  diversificarea 
colaborărilor cu universităţi din străinătate, în mod special cu universităţile de profil 
tehnic din spaţiul european; 

❖ implicarea  universității  în  una  sau  mai  multe  rețele  europene  și  participarea  în 
proiectul „Universități europene” finanțat de Comisia Europeană, care să poziționeze 
UPB între universitățile ce vor construi noul model de universitate în Europa;

❖ consolidarea  și  extinderea  programelor  de  studii  în  limbi  străine,  inclusiv  prin 
dezvoltarea de programe joint degree și double degree cu universități din prestigiu din 
lume;

❖ creşterea  vizibilităţii  Universităţii  POLITEHNICA  din  Bucureşti  pe  pieţele 
educaţionale  din  ţară  şi  străinătate,  în  vederea  atragerii  de  studenţi,  inclusiv  prin 
campanii de promovare online a ofertei educaționale; 

❖ stabilirea de platforme educaţionale comune cu alte universităţi tehnice din Europa, în 
vederea dezvoltării programelor de studii în colaborare; 

❖ valorificarea internațională a infrastructurii de cercetare a universității prin includerea 
centrelor  și  laboratoarelor  de  cercetare  în  proiecte  internaționale,  alături  de 
universități și companii din Europa și din lume; 
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❖ valorificarea  internațională  a  infrastructurii  expoziționale  a  universității  prin 
organizarea de conferințe, expoziții internaționale, diferite manifestări ale companiilor 
sau  evenimente  culturale,  prin  intermediul  noilor  clădiri,  precum  Aula  Magna, 
Centrul  de  conferințe  din  cadrul  Bibliotecii  universității,  precum  și  spațiile 
expoziționale din Campusurile Noul local și Leu, precum și în Institutele CAMPUS și 
PRECIS; 

❖ dezvoltarea de parteneriate cu asociații internaționale, în vederea acordării de burse 
pentru doctoranzi și postdoctoranzi internaționali;

❖ înființarea unui centru de limbi străine dedicat, mai ales, studenților pentru învățarea 
limbilor  de circulaţie  internaţională  şi  obţinerea unor atestate  recunoscute pe plan 
internaţional, care vor facilita mobilitatea internaţională  a acestora (limba japoneză, 
limba chineză, limba italiană);

❖ participarea  la  promovarea  serviciilor  de  eLearning  ale  universității  în  rândul 
studenților internaționali;

❖ menținerea UPB în structurile de conducere ale asociațiilor internaționale CESAER,  
ENQA, CEENQA, AUF și CITEF, precum și implicarea reprezentanților universității în 
forurile de conducere ale altor organizații internaționale;

❖ implicarea și mai activă a universităţii în diferite organisme europene şi internaţionale, 
precum Consiliul  European,  Uniunea  Europeană,  European  University  Association 
EUA,  European  University  Association-Council  for  Doctoral  Education  EUA-CDE, 
European  Quality  Assurance  Register  for  Higher  Education  EQAR,  European 
Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, European Centre for 
Strategic  Management  of  Universities  ESMU,  European  Students'  Union  ESU, 
CESAER,  Heads  of  University  Management  &  Aministration  Network  in  Europe 
HUMANE,  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization 
UNESCO, Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Agence 
Universitaire  de  la  Francophonie  (AUF),  European  Association  for  International 
Education  EAIE,  Top  Industrial  Managers  for  Europe  T.I.M.E,  Athens  Network, 
European Society for Engineering Education SEFI, Magna Carta Observatory MCO, 
European  Association  of  Institutions  in  Higher  Education  EURASHE  și  Banca 
Mondială; 

❖ promovarea  parteneriatelor  tradiţionale  ale  universităţii  cu  United  Nations 
Development Programme UNDP, US Fulbright Commission, Institutul Francez, British 
Council,  Goethe-Institut,  Institutul  Cervantes,  United  States  Trade  Development 
Agency  (USTDA),  Institute  of  International  Education  (IIE)  din  SUA,  Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Germania, KultureKontact Austria; 

❖ organizarea  la  UPB  a  conferințelor  anuale  ale  asociațiilor  internaționale:  Agence 
universitaire de la Francophonie, Danube Rectors’ Conference ș.a.m.d.;

❖ dinamizarea activităţii direcţiei pentru studenţi internaţionali.
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Acțiuni care vizează cadrele didactice:

❖ creşterea mobilităţii cadrelor didactice, îndeosebi a cadrelor didactice tinere, în vederea 
realizării unui profil internaţional bine definit;

❖ sprijinirea  publicării  în  reviste  cu  impact  semnificativ  şi  a  participării  cadrelor 
didactice la conferinţe ştiinţifice cu prestigiu internaţional;

❖ atragerea, cu statut de cadre didactice asociate ale universităţii,  a unor personalităţi 
ştiinţifice  de  prestigiu  internaţional  (ex.  laureaţi  ai  premiului  Nobel),  inclusiv  prin 
finanţări publice şi private;

❖ informarea  cadrelor  didactice  cu  privire  la  apelurile  de  proiecte  deschise  de 
organismele internaționale. Sprijinirea acestora în procesul de scriere al proiectelor ce 
vizeză  mobilitățile  internaționale  (recomandarea  de  universități  partenere,  inițierea 
contactului etc.), precum și pentru proiectele de parteneriat strategic care au scopul de 
a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate 
și inovatoare.

Acţiuni care vizează studenţii: 

❖ realizarea  unor  noi  proiecte  finanţate  din  fonduri  structurale,  pentru  doctoranzi  şi 
postdoctoranzi, pentru asigurarea resurselor necesare realizării de stagii de cercetare la 
universităţi de prestigiu în UE; 

❖ creşterea numărului de studenţi şi doctoranzi străini în universitate; 

❖ stimularea  participării  studenților  la  manifestări  academice  şi/sau  ştiinţifice 
internaţionale și la programe internaţionale de cercetare-dezvoltare;
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❖ creșterea numărului de studenți in-coming și out-going prin participarea la mobilități în 
cadrul  programelor  ERASMUS+,  SEE,  ATHENS,  European  Project  Semester,  în 
programele de dublă diplomă și în alte tipuri de mobilități;

❖ atragerea studenților și doctoranzilor străini în programele de formare ale UPB – anul 
pregătitor de limba română.

❖ realizarea unei publicaţii online destinate studenţilor străini, precum şi foştilor 
studenţi străini ai universităţii; 

❖ susţinerea  în  mod  deosebit  a  extinderii  programelor  de  doctorat  în  cotutelă 
pentru doctoranzi, având şi coordonatori din partea unor universităţi străine de 
prestigiu sau centre de cercetare renumite.

Acțiuni care vizeză dimensiunea multiculturală a universității:

❖ Implicarea  studenților  internaționali  în  organizarea  evenimentelor  culturale  și 
științifice din UPB: ”Karaoke Night”, ”Și eu am fost la UPB!”, ”Seara de film”; 
”Școala de Vară UPB&AUF”;

❖ Organizarea de evenimente științifice și culturale cu participarea universităților 
din  străinătate,  cu  scopul  de  a  facilita  procesul  mobilităților  internaționale, 
promovarea oportunităților de networking și  transferul de bune practici (UPB 
International Mobility Days); 

❖ Dezvoltarea  de  evenimente  și  competiții  dedicate  studenților  români  și 
internaționali cu implicarea ambasadelor, asociațiilor internaționale, companiilor, 
administrației locale;

❖ Organizarea de conferințe, workshop-uri și  grupuri de lucru în parteneriat cu 
organismele  internaționale  partenere,  cu  scopul  de  a  contribui  la  formarea 
profesională  a  cadrelor  didactice  și  personalului  didactic  auxiliar  din 
universitate.
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CALITATE
Procesele de asigurare a calității trebuie 
să  răspundă  cerințelor  și  așteptărilor 
studenților, ale altor actori interesați de 
învățământul  superior  și  societății  în 
sens  larg.  Un  sistem  adecvat  de 
asigurare  a  calităţii  trebuie,  astfel,  să 
ofere  informaţii  clare  şi  detaliate,  atât 
comunităţii  academice,  cât  şi  societăţii 
în  ansamblul  ei,  despre  calitatea 
activităţii  universităţii,  precum  şi 
direcţiile  de  îmbunătăţire  avute  în 
vedere. 



Excelenţa  în  educaţie,  cercetare  și  guvernanța  universitară  nu  poate  fi  atinsă  fără  o 
cultură  a  calităţii  la  nivelul  întregii  comunități  academice.  Atingerea  obiectivelor 
propuse, îndeplinirea misiunii asumate sunt condiționate de dezvoltarea și implementarea 
unor procese de calitate și de asigurare și îmbunătățire a calității pe toate palierele și la 
toate nivelurile activităților din universitate. 

Schimbarea organizaţională trebuie să se producă de la nivelul celor mai mici entităţi – o 
abordare  colectivă,  pe  lângă  cea  individuală,  a  demersurilor  în  sensul  schimbării,  este 
absolut necesară pentru succesul instituţional. 

Pentru  a  atinge  excelenţa,  universităţile  trebuie  să  devină  organizaţii  care  învaţă,  nu  în 
sensul  pedagogic  tradiţional,  ci  în  sensul  existenței  unui  sistem  de  autoevaluare  şi 
monitorizare continuă, conducând la îmbunătăţirea permanentă a capacităţii instituţiei de 
a răspunde, într-un mod proactiv, la un mediu în schimbare, după modelul descris de John 
Davies. 

O universitate adaptabilă este capabilă să ia decizii în mod deschis şi sistematic, stabilind 
obiective  măsurabile,  generate  prin  consens  şi  adoptate  de  către  întreaga  comunitate. 
Flexibilitatea  este  esenţială,  exprimată  prin  disponibilitatea  de  a  testa  legitimitatea, 
relevanţa şi robusteţea regulilor şi a regulamentelor. 

O organizaţie care învaţă se recunoaşte prin următoarele caracteristici, care vor fi urmărite şi 
în demersul managerial de îmbunătăţire a performanţelor instituţiei: 

‣ se adaptează în mod firesc; 

‣ este autoreflexivă şi autocritică la nivel strategic şi operaţional; 

‣ este capabilă să identifice, să abordeze şi să rezolve probleme; 

‣ presupune  abilitatea  de  a  îşi  recunoaşte  punctele  slabe,  la  nivel  colectiv  şi 
individual, şi de a acţiona în consecinţă; 

‣ presupune existenţa competiţiei interne şi folosirea rezultatelor acesteia în mod 
constructiv şi transparent; 

‣ recunoaşte performanţa. 

În  ceea  ce  privește  învățarea  și  predarea,  în  conformitate  cu  Standardele  şi  liniile 
directoare  pentru  asigurarea  calităţii  în  Spaţiul  European  al  Învăţământului  Superior 
(ESG), asigurarea și îmbunătățirea calității sunt în primul rând responsabilitatea instituției 
de învățământ superior, care stabilește proceduri interne în acest sens și le aplică în mod 
consecvent,  cu  implicarea  studenților,  a  cadrelor  didactice  și  a  managementului 
universitar, precum și prin consultarea tuturor actorilor interesați. 

Asigurarea  calității  este  unul  dintre  angajamentele  cheie  ale  procesului  Bologna, 
contribuind la creșterea transparenței, construirea încrederii reciproce și la recunoașterea 
facilă a calificărilor, diplomelor și certificatelor de studii.
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Procesele de asigurare a calității trebuie să răspundă cerințelor și așteptărilor studenților, 
ale  altor  actori  interesați  de învățământul  superior și  societății  în sens larg.  Un sistem 
adecvat de asigurare a calităţii  trebuie,  astfel,  să  ofere informaţii  clare şi  detaliate,  atât 
comunităţii  academice,  cât  şi  societăţii  în  ansamblul  ei,  despre  calitatea  activităţii 
universităţii, precum şi direcţiile de îmbunătăţire avute în vedere. 

Acestea  trebuie  să  se  asigure  că  mediul  creat  de  instituția  de  învățământ  superior  – 
conținutul  educațional,  oportunitățile  de  învățare,  resursele  și  facilitățile  de  învățare 
corespund scopului declarat. 

De asemenea, un sistem eficient de asigurare a calităţii,  nu numai că  trebuie să  aibă  în 
vedere  dezvoltarea  de  proceduri  interne  clare,  relevante  pentru  evaluarea  activităţii 
academice şi de cercetare, în sens larg, pe care să le aplice în mod consecvent, dar, să aibă 
şi capacitatea de a dezvolta o cultură a calităţii în rândul cadrelor didactice, studenţilor şi 
al managementului universitar. 

În prezent în UPB funcţionează următoarele structuri implicate în procesele de asigurare și 
îmbunătățire a calității: 

‣ Consiliul Calităţii, condus de rector, care reuneşte specialişti în domeniul calităţii 
din facultăţile UPB şi din afara UPB, precum şi studenţi;

‣ Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, condusă de rector, prin prorectorul 
delegat;

‣ Comisiile Calităţii la nivel de facultate, conduse de decani, prin responsabilii cu 
calitatea;

‣ grupuri de lucru în domeniul Calităţii la nivelul departamentelor, conduse de un 
responsabil pentru calitate la nivel de departament;

‣ grup de auditori interni; 

‣ serviciul calitate, încadrat în organigrama UPB. 

În ceea ce privește evaluarea externă  a calității,  Universitatea POLITEHNICA București 
îndeplinește toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la autorizare, 
acreditare  și  evaluarea  periodică.  Suplimentar,  în  vederea  creșterii  vizibilității 
internaționale,  dar  și  îmbunătățirii  activităților  academice,  UPB  participă  la  evaluări 
internaționale,  la  nivel  instituțional,  în  cadrul  programului  IEP-EUA,  sau  la  nivelul 
programelor  de  studii,  pentru  conferirea  EUR-ACE®  label  (prin  Agenția  Română  de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior ARACIS).

Activitățile de cercetare- dezvoltare din cadrul Universității POLITEHNICA din București 
sunt în permanență sub atenția verificărilor din partea instituțiilor naționale cât și a celor 
europene;  din  acest  motiv  un  sistem  activ  și  complet  de  asigurare  a  calității  pe  plan 
financiar, al patrimoniului, precum și pe plan procedural va trebui implementat în viitorul 
apropiat  de  către  toate  centrele  de  cercetare  din  cadrul  universității.  Dacă  în  ceea  ce 
privește procedurile financiare și de achiziții – acestea sunt deja puse în acord cu legislația 
în vigoare – în ceea ce privește activitățile de cercetare propriu zise, acestea vor trebui 
încadrate  într-un  cod  procedural  la  nivelul  universității,  dată  fiind  lipsa  legislației  în 
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domeniu la  noi  în țară.  Asigurarea patrimoniului  existent,  asigurarea de mal-praxis  în 
interacțiune cu echipamentele super-specializate sunt doar câteva aspecte care vor trebui 
implementate treptat, ținând seama de valoarea deosebită a investițiilor care s-au făcut în 
acest sens în ultimii ani. Bineînțeles că toate aceste acțiuni vor fi realizate treptat, în așa fel 
încât efortul financiar să fie suportabil, dar având ca obiectiv final aducerea universității 
noastre în rândul celor mai prestigioase universități europene.

Având în vedere obiectivele strategice ale universităţii, se impun următoarele: 

❖ întărirea  proceselor  de  evaluare  și  asigurare  internă  a  calității,  prin  creșterea 
capacității  instituționale  a  structurilor  implicate,  revizuirea  permanentă  și 
aplicarea  consecventă  a  metodologiilor  și  procedurilor,  cu  implicarea  tuturor 
factorilor  interesați,  cu  precădere  a  studenților,  ca  principali  beneficiari  ai 
proceselor de învățare și predare;

❖ participarea la procesele de evaluare și asigurare externă a calității, conform legii;
❖ participarea la procese de evaluare internaţională  pentru creşterea reputaţiei şi 

vizibilităţii  internaţionale,  în  vederea  identificării  unor  noi  direcții  de 
îmbunătățire a activităților, precum și pentru facilitarea mobilității academice și 
profesionale a absolvenților; 

❖ promovarea transparenţei cu privire la calitatea procesului de învăţământ, prin 
prezentarea, pe site-ul universităţii, a informaţiilor privind starea instituţională a 
calităţii,  precum  și  privind  activitatea  de  învățare  și  predare,  cercetare  și 
guvernanța universitară;

❖ formarea  în  domeniul  asigurării  și  îmbunătățirii  interne  și  externe  a  calității, 
pentru  membrii  structurilor  implicate,  studenți  și  personalul  didactic,  prin 
organizarea de sesiuni  de  formare la  nivelul  universității,  participarea la  cele 
organizate  de  ARACIS,  sau  la  alte  programe  de  formare  organizate  la  nivel 
național  și  internațional,  precum  și  la 
manifestări științifice de profil;

❖ sprijinirea  membrilor  comunității 
academice  pentru  a  deveni  experți  în 
domeniul calității, membrii în Registrul de 
evaluatori  al  ARACIS  sau  în  comisiile 
permanente  sau  structurile  de  conducere 
ale agenției, precum și pentru a fi activi la 
nivel internațional în domeniu.

❖ dezvoltarea  codului  procedural  pentru 
desfășurarea activităților de CDI la nivelul 
universității,  cod  care  va  cuprinde 
procedurile  deja  omologate  pentru 
derularea activităților  financiare  legate  de 
CDI și a celor de achiziții. 
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MANAGEMENT 
FINANCIAR, 

INVESTIȚIONAL ȘI 
ADMINISTRATIV

În perioada 2012 - 2019 universitatea a 
cunoscut cea mai importantă creștere a 
investițiilor din ultimii 50 de ani. S-au 
reabilitat  complet  și  construit  peste 
50.000 de mp de clădiri. Anii 2018-2019 
au  reprezentat  anii  în  care  un  vis  de 
generații de studenți și profesori a fost 
împlinit  -  finalizarea  AULEI  MAGNA  
a universității. Universitatea trebuie să 
se  îndrepte  spre  realizarea  celui  mai 
important  proiect  managerial  din 
istoria  sa  și  anume  INDEPENDENȚA 
FINANCIARĂ,  ca  o  garanție  a 
îndeplinirii  misiunii  sale în domeniul 
învățării  și  predării,  cercetării,  precum 
și a afirmării responsabilității sociale.



În ceea ce priveşte guvernanţa, pentru a construi o universitate de top este necesar să 
avem, în primul rând, o echipă de lideri puternici, o viziune robustă asupra misiunii şi 
obiectivelor  instituţiei,  un  plan  strategic  coerent  pentru  transformarea  viziunii  în 
obiective şi programe. 

Universităţile care aspiră spre rezultate mai bune se angajează într-o evaluare obiectivă a 
punctelor tari şi a zonelor care trebuie îmbunătăţite, stabilesc noi obiective de dezvoltare, 
construiesc  şi  implementează  un  plan  de  înnoire  care  conduce  la  performanţe 
îmbunătăţite.

Managementul strategic are în vedere crearea condițiilor necesare pentru ca activitățile de 
bază ale universitații să își atingă obiectivele la nivel optimal: predare / învățare, cercetare 
și contribuția la dezvoltarea societății și economiei. Presupune cunoașterea aprofundată a 
punctelor tari și slabe ale instituției și luarea unor decizii asupra dezvoltării viitoare. O 
strategie adecvată înglobează identitatea instituției, implică mediul economic și reunește 
în  jurul  universității  prieteni  și  colaboratori.  Dar  cel  mai  important,  structurează 
implicarea și experiența întregii comunități academice, furnizându-le motive de mândrie 
personală și colectivă. (Peter McCaffery: The Higher Education Manager’s Handbook – 
Effective leadership and Management in Universities and Colleges, 2019)

Inovarea  și  antreprenoriatul  în  managementul  instituțiilor  de  învățământ  superior 
presupun în primul rând aplicarea principiilor democrației participative, crescând astfel 
nivelul de conștientizare asupra obiectivelor propuse și a contribuției așteptate din partea 
fiecărui membru al comunității academice.

Universitățile  ar  trebui  să  încurajeze  și  să  aplice  ideile  inovatoare  ale  studenților  și 
personalului  didactic.  Implicarea  mediului  economic  și  industrial  are  o  semnificație 
deosebită,  precum  și  implicarea  experților  din  diferite  domenii,  inclusiv  a  celor  în 
domeniul managerial. Este necesar să se dezvolte o cultură organizațională care să aibă în 
vedere inovarea și spiritual antreprenorial.

Un element crucial al viziunii îl reprezintă identificarea unuia sau a mai multor domenii 
de nişă, în care universitatea să îşi valorifice avantajul competitiv. 

Inovarea  şi  îmbunătăţirea  continuă  necesită  un  anumit  mod de  gândire  şi  o  anumită 
cultură. În primul rând, modestia implicită este necesară pentru că admite posibilitatea 
că se poate face mai mult şi se evidenţiază în plus convingerea că putem învăţa din afara 
comunităţii. Trebuie să fim dispuşi să ne expunem evaluării şi să ne acordăm timpul de a 
învăţa din propriile greşeli. Îmbunătăţirea continuă presupune deschidere spre schimbare. 

Dezvoltarea unui sistem de management strategic implică stabilirea unui echilibru între 
raţionalizarea resurselor, inovarea în demersurile organizaţionale şi prezervarea valorilor. 

Universitatea POLITEHNICA din București a cunoscut pe parcursul deceniilor perioade 
diferite  în  ceea  ce  privește  asigurarea  resurselor  financiare  și  nivelul  investițiilor  în 
infrastructură şi dotare. 

După perioada dificilă a anilor '90, în care restanțele salariale constituiau un fapt obișnuit, 
în  anii  2000  universitatea  a  cunoscut  o  minimă  stabilizare  financiară,  încercând să  se 
redreseze economic, fără să își permită reparații, cu atât mai puțin investiții. După anul 
2004, universitatea a demarat un amplu proces de consolidare financiară și de investiții în 
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infrastructură,  program  care  a  permis  dotarea  laboratoarelor,  reabilitarea  unui  număr 
însemnat de spații de învățământ și de cercetare, precum și a căminelor studențești. 

După anul 2008, și în special după anul 2012, universitatea a avansat sume consistente 
pentru susținerea proiectelor de cercetare și în domeniul resurselor umane, și în același 
timp  a  realizat  investiții  pentru  dezvoltarea  bazei  materiale.  În  plus,  managementul 
universității a asigurat resursele necesare, atât pentru activitatea curentă a universității, 
cât și pentru a susține realizarea marilor obiective de infrastructură.

În  perioada  2012  -  2019  universitatea  a  cunoscut  cea  mai  importantă  creștere  a 
investițiilor din ultimii 50 de ani. 

S-au reabilitat complet și construit peste 50.000 de mp de clădiri în universitate. Astfel, 
s-au finalizat Biblioteca centrală, Centrala termică în cogenerare, noile rețele de energie 
termică, Institutele de cercetare CAMPUS și PRECIS, noua grădiniță.

Anii 2018-2019 au reprezentat anii în care, un vis de generații de studenți și profesori, a 
fost împlinit - finalizarea AULEI MAGNA  a universității. Construcția de peste 6.000 de 
mp reprezintă cea mai modernă sală de spectacole din București, o sală multifuncțională 
ce a găzduit in primul semestru al anului 2019 multiple reuniuni din cadrul președinției 
României a Consiliului Uniunii Europene, precum și o suită de manifestări culturale.

La 30 de la revoluție, Universitatea POLITEHNICA din București este acum la momentul 
în  care  trebuie  să  producă  transformarea  fundamentală  în  misiunea  sa,  precum  și  în 
modul de a organiza și dezvolta activitățile manageriale.

Astfel,  universitatea trebuie să  se îndrepte spre realizarea celui mai important proiect 
managerial din istoria sa și anume INDEPENDENȚA FINANCIARĂ, ca o garanție a 
îndeplinirii  misiunii  sale  în  domeniul  învățării  și  predării,  cercetării,  precum  și  a 
afirmării responsabilității sociale.

Noile proiecte de investiții, ce vor demara în cursul anului 2019, vor viza realizarea unor 
clădiri moderne pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare, și vor permite 
mutarea  activității  facultăților  din  campusurile  Polizu  și  Calea  Victoriei,  reabilitarea 
acestora  și  valorificarea  potențialului  lor  economic.  Acest  nou  proiect  va  asigura 
universității resursele financiare necesare pe termen mediu și lung. 

❖ Managementul economico - financiar

Pentru a  finaliza  proiectele  demarate  şi  pentru a  putea  implementa  noi  proiecte  se 
impune  o  întărire  a  disciplinei  financiare,  în  vederea  asigurării  sustenabilității 
funcționării universității în toate componentele sale, pe termen mediu și lung.

O prioritate a managementului a constituit-o auditarea de către organizații de prestigiu 
international,  obţinerea  recunoaşterii  în  diferite  asociaţii  internaţionale  și  creşterea 
transparenţei, practici ce se vor avea în vedere și în continuare. 
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În viitorul imediat, ca și în perspectivă pe termen mediu, comunitatea academică trebuie 
să răspundă următoarelor provocări: 

‣  bugetele, alocate învățământului superior și cercetării, insuficiente față de nevoile 
universităților; 

‣ reducerea finanțării investițiilor publice pentru proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii; 

‣ diminuarea bugetelor companiilor dedicate parteneriatelor cu universitatea, 
precum și programelor de burse private;

‣ declararea regiunii București – Ilfov ca și regiune dezvoltată a Romaniei și alocarea 
unor sume reduse instituțiilor din această regiune;

‣ procesul complex de rambursare a cheltuielilor efectuate în proiectele europene. 

O prioritate pentru următorii 4 ani o reprezintă  asigurarea resurselor financiare pentru 
asigurarea cofinanţării pentru împrumutul luat de la Banca Europeană de Investiții (BEI) 
pentru realizarea obiectivului de investiţii FCASM, FIA şi FIM şi pentru implementarea 
proiectelor  POC  aflate  în  derulare,  iar  pe  termen  lung  asigurarea  resurselor  pentru 
restituirea  împrumutului,  fără  să  fie  afectate  activitatea  curentă  a  universității  și 
cheltuielile curente de investiţii în spaţiile de educaţiei şi cercetare.

O  altă  componentă  importantă  o  reprezintă  optimizarea  costurilor  de  funcţionare,  în 
special ca urmare a implementării  studiul de fezabilitate elaborat de USTDA – Proiect 
pilot „Smart greed” la UPB.

De  asemenea,  este  necesară  continuarea  alocării  de  fonduri  pentru  investiții,  care  să 
asigure atât condiții de studiu și cercetare optime, dar și pentru susținerea co-finanțării 
proiectelor europene, precum și  a cheltuielilor aferente implementării acestora, până  la 
rambursare,  dar  și  reducerea  costurilor  aferente  utilităților  și  realizarea  de  venituri 
proprii, precum și diversificarea surselor de venit. 

Creșterea veniturilor se va realiza prin:

❖ crearea de parteneriate strategice cu mediul economic, financiar și social, care vizează, 
cu  prioritate,  dezvoltarea  unor  centre  de  producție,  consultanță  sau  de  expertize 
tehnice și proiectare, precum şi a unor activități conexe; 

❖ sprijinirea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă existente, precum și 
elaborarea de noi proiecte, inclusiv prin cofinanțarea acestora;

❖ realizarea unei largi oferte de programe postdoctorale și de educație continuă;
❖ acreditarea laboratoarelor pentru a oferi servicii de specialitate;
❖ dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale pentru furnizarea de servicii;
❖ realizarea unor oferte educaționale atractive către parteneri străini (programe de studii 

în terțe țări); 
❖ atragerea de studenți străini în programe de licență, masterat și doctorat; 
❖ optimizarea  costurilor  procesului  educațional  prin  raționalizarea  costurilor  de 

funcționare a universității; 
❖ atragerea de parteneri finanțatori în susținerea programelor de studii.
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❖ Managementul investițional 

Prioritatea investițională a universității în anii următori o reprezintă realizarea noului 
sediu  destinat  Facultăților  de  Chimie  Aplicată  și  Știinţa  Materialelor,  Inginerie 
Aerospațială și Inginerie Medicală, în campusul universitar Noul Local, până în anul 
2023, prin implementarea proiectului „BUCHAREST POLYTECHNIC UNIVERSITY”. 
Acesta  va  fi  susținut  printr-un  credit  finanțat  de  BEI,  garantat  de  către  Comisia 
Europeană prin includerea investiției în Planul Juncker.

Proiectul  cuprinde  clădiri  cu 
spații  didactice,  de  cercetare  de 
recreere  și  administrative  în 
suprafața de peste 30.000 de mp. 
Clădirile  sunt  gândite  ca  și 
imobile  inteligente,  verzi,  cu  un 
consum de energie redus, care vor 
genera,  pe  de  o  parte,  costuri 
reduse de întreținere, și pe de altă 
parte  vor  asigura  protejarea 
mediului înconjurător.

O  dată  cu  începerea  relocarea 
activităților  din  Complexul 
Polizu, va începe procesul de reabilitare a spațiilor de învățământ din campusurile Polizu 
și  Calea Victoriei,  astfel  încât,  pe viitor,  să  se asigure venituri pentru universitate prin 
valorificarea potențialului lor economic.

Concomitent cu acest proiect important, Universitatea POLITEHNICA din București va 
continua și alte proiecte de investiții, care vor viza în principal spațiile de învățământ și 
cercetare, campusurile studențești, spațiile destinate activităților sportive, modernizarea 
infrastructurii energetice. 

Spații de învățământ

‣ refuncționalizarea  și  reabilitarea  halelor  facultăților:  Ingineria  și  Managementul 
Sistemelor  Tehnologice,  Energetică,  Mecanică  și  Mecatronică,  Ingineria  Sistemelor 
Biotehnice  și  Știinta  și  Ingineria  Materialelor,  conform  cerințelor  și  nevoilor 
facultăților;

‣ realizarea  infrastructurii  de  cercetare  pentru  facultățile  de  Ingineria  Sistemelor 
Biotehnice, Mecanică și Mecatronică prin proiectele deja realizate și finanțate din POC;

‣ reabilitarea și modernizarea spațiilor existente; 

‣ dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare. 

O  atenție  specială  va  fi  acordată  campusului  Leu.  Astfel,  universitatea  va  propune 
realizarea  unor  schimburi  de  suprafețe  între  UPB,  Universitatea  din  București  și 
Academia Română, astfel încât corpul A al Complexului Leu să fie integral preluat și pus 
la dispoziția Facultății de ETTI.
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Campusurile studențești

‣ realizarea  unui  număr  de  1.050  de  noi  locuri  de  cazare  în  campusul  Regie,  prin 
finalizarea a două cămine: un cămin de 350 de locuri realizat din resursele proprii şi un 
cămin de 700 de locuri realizat prin Compania Naţională de Investiţii; 

‣ realizarea, împreună cu Primăria Municipiului București, a unei pasarele care va face 
legătura  directă  între  campusul  studențesc  Regie  și  Noul  local,  fără  traversarea 
pietonală a celor două căi de rulare; 

‣ continuarea investițiilor în reabilitarea căminelor;

‣ reabilitarea cantinei din Campusul Leu; 

‣ continuarea procesului de înlocuire a mobilierului în toate camerele din complexele 
studențești Regie și Leu; 

‣ dotarea camerelor reabilitate cu televizoare și furnizarea serviciilor TV;

‣ amenajarea  unor  spații  pentru prepararea  hranei  și  dotarea  acestora  cu aparate  de 
gătit, în oficiile de pe fiecare etaj, în toate căminele care permit o asemenea amenajare; 

‣ reabilitarea cabinetelor medicale, inclusiv cele de medicină dentară, din campusurile 
Regie și Leu, și dotarea acestora cu aparatură modernă;

‣ îmbunătățirea și  dezvoltarea infrastructurii de acces la internet pentru Campusurile 
studențești Regie și Leu. 

Infrastructura sportivă

‣ realizarea unor terenuri de sport (minifotbal, baschet, handbal, volei) în campusurile 
Noul local, Regie și Leu ;

‣ reabilitarea terenurilor de tenis din campusurile Leu și Regie;

‣ amenajarea unor zone destinate sportului în aer liber și instalarea unor echipamente 
specifice;

‣ realizarea  unui  bazin  de  înot  și  unei  noi  săli  de  sport,  atât  pentru  studenții 
universității, cât și pentru cadrele didactice.

Infrastructura energetică

Un punct extrem de important în programul 
investițional  din  perioada  următoare  îl  va 
constitui  reducerea  costurilor  directe  cu 
utilitățile  şi  continuarea  politicilor  de 
modernizare  a  infrastructurii  energetice, 
pentru creșterea gradului de independență și 
a eficienței resurselor utilizate. 

‣ finalizarea  alimentării  cu  apă,  din  surse 
subterane,  în  campusurile  Regie  și  Noul 
local;
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‣ reabilitarea  infrastructurii  de  distribuție  a  energiei  electrice  (10/0,4  KV),  prin 
modernizarea stației de conexiune la rețeaua de distribuție publică și a posturilor de 
transformare,  cu  echipamente  și  tehnologii  noi,  ceea  ce  conduce  la  costuri  de 
mentenanță reduse, monitorizare și comandă de la distanță; 

‣ alimentarea  campusului  Regie  cu  energie  termică  și  electrică  din  centrala  de 
cogenerare  a  UPB,  prin  creșterea  capacității  de  producție  și  extinderea  rețelei  de 
transport din Noul local în Regie sau construirea unei centrale în Regie; 

‣ termoizolarea clădirilor, în vederea reducerii consumului de energie termică;

‣ monitorizarea consumurilor, prin implementarea sistemelor de contorizare inteligente;

‣ continuarea politicii de dezvoltare a infrastructurii de învățământ/cercetare ținându-se 
cont de consumul redus de energie și costuri de exploatare mici; 

‣ identificarea și accesarea de surse de finanțare pentru implementarea unui sistem de 
management  energetic  şi  de  eficienţă  de  tip  Smart  City.  Prima etapă  a  dezvoltării 
sistemului a constat în realizarea tuturor studiilor, expertizelor și analizelor necesare, 
cu sprijinul unui grant finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin U.S. 
Trade and Development Agency (USTDA). Conceptul de Smart Campus apelează  la 
tehnologiile  noi  dedicate  îmbunătățirii  serviciilor,  creșterii  nivelului  de  confort  al 
studenţilor, eficientizării consumurilor de resurse și reducerii cheltuielilor pe termen 
mediu și lung.

Dotarea  laboratoarelor  cu tehnică  de  înaltă  performanţă,  pentru crearea  de  centre  de 
cercetare acreditate pentru activităţi de certificare şi expertizare tehnică, dar şi omologare 
de tehnologii şi produse industriale, reprezintă o prioritate a activităţilor viitoare. 

De asemenea, se va finaliza reabilitarea campusurilor Noul Local și Leu, prin realizarea 
unui  nou  plan  de  management  al  traficului  în  UPB,  amenajarea  spațiilor  verzi, 
construirea de spații destinate parcărilor și de recreere.

Unul dintre obiectivele importante va fi noua școală  gimnazială,  gândită  ca  o clădire 
modernă,  inteligentă,  pentru  a  oferi  condiții  de  educație  aliniate  la  cele  mai  înalte 
standarde.

În vederea creșterii siguranței în campusurile universității, vor fi modernizate sistemele 
de supraveghere existente în Campusul Regie și  Leu, iar în Noul local va fi dezvoltat 
sistemul de monitorizare și de acces.

Se va avea în vedere dezvoltarea infrastructurii de date a universității, pentru asigurarea 
securității, precum și a unei viteze mai mari de transmiterea datelor.

Se va avea în vedere creşterea atractivităţii turistice a Muzeului UPB şi includerea acestuia 
în  circuitul  muzeal  al  municipiului  Bucureşti,  prin  valorificarea  si  digitizarea 
patrimoniului său.

Se va urmări, de asemenea, dezvoltarea patrimoniului universităţii prin transferul sau/şi 
achiziţia unor noi terenuri şi clădiri. 

În vederea realizării unor noi obiective de investiții, precum și pentru folosirea eficientă a 
spațiilor neutilizate, după obținerea aprobării Senatului universitar, se vizează şi crearea 
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de parteneriate public-privat, precum și accesarea în continuare a fondurilor europene. 
Toate proiectele depuse deja, în vederea obținerii finanțării pentru diferite proiecte 
investiționale ale universității, vor reprezenta o prioritate. 

❖ Managementul administrației 

În acest sector, inițiativele vor fi direcționate către creșterea performanței, concomitent cu 
reducerea birocrației. În prezent sunt în funcțiune sisteme informatice pentru gestionarea 
resurselor  umane,  pentru  contabilitate  și  pentru  managementul  resurselor  materiale, 
precum și de management al studenților sau a procesului de admitere. Acestea trebuie în 
continuare modernizate, integrate și întărite. 

Se va realiza un sistem informatic modern integrat, care să  permită  generarea tuturor 
documentelor  necesare  administrației  universității,  concomitent  cu  introducerea 
semnăturii electronice, astfel încât, timpul necesar procesării documentelor și demarării 
unor  proceduri  să  se  diminueze  considerabil,  simultan  cu  asigurarea  unui  grad  de 
transparență decizională ridicat. 

Toate acestea vor avea și rolul reducerii substanțiale a costurilor administrației, în primul 
rând  al  costurilor  materiale.  În  plus,  va  fi  realizat  și  un  set  de  proceduri  pentru 
eficientizarea activității.  Se are de asemenea în vedere transparentizarea procesului de 
desfășurare a procedurilor de achiziții (prin participarea la elaborarea caietelor de sarcini, 
evaluarea  ofertelor  și  recepția  produselor/serviciilor/lucrărilor  etc.)  prin  implicarea 
cadrelor didactice care au expertiza similară cu obiectul procedurii.

Un  alt  element  extrem  de  important  este  continuarea  procesului  de  angajare  a 
personalului  didactic  auxiliar  și  nedidactic,  extrem  de  necesar  în  desfășurarea  unei 
activități didactice și cercetare optime. 

Se va acorda o atenţie specială întăririi structurilor administrative cu atribuţii în domeniul 
gestionării  proiectelor  cu  finanțare  nerambursabilă,  precum  și  a  celor  în  domeniul 
promovării  dialogului  cu  societatea.  Se  vizează  creșterea  implicării  personalului  din 
cadrul  Direcției  Fonduri  Europene  prin  identificarea  de  noi  domenii  de  interes  în 
accesarea  de  finanțări,  prin  consultanță  oferită  cadrelor  didactice  pentru  scrierea  și 
implementarea de noi proiecte.

Un nou proiect care va fi avut în vedere este participarea întregii comunități la decizia cu 
privire la proiectele ce vor fi finanțate.

Bugetarea  participativă  urmărește  îmbunătățirea  calității  vieții  din  universitate,  prin 
încurajarea  studenților  și  personalului  să  se  implice  în  definirea  priorităţilor  şi  a 
obiectivelor de investiții. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii 
comunităţii  se implică  direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a 
banilor din bugetul universității.

Se va avea în vedere elaborarea buletinului informatic periodic al universității,  astfel 
încât să fie prezentate și deciziile adoptate de structurile de conducere (Senat, Consiliul de 
administrație),  principalele  documente  elaborate  de  către  structurile  administrative, 
precum și actele normative relevante pentru comunitatea universitară, dar și alte aspecte 
ale vieții universitare.  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RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ. 

COMUNICARE ȘI 
PARTENERIATE. 

TRANSFORMARE 
DIGITALĂ.

Universitatea își propune să reprezinte 
un  model  de  bune  practici  care  să 
includă nevoile comunității și cerințele 
pieței  muncii,  asigurând  implicarea 
socială  în  activitățile  de  învățământ 
superior.  UPB  își  va  maximiza 
inițiativele  pentru  a  spori  înțelegerea 
publică  a  rolului  și  importanței 
educației, și pentru a se asigura că oferă 
beneficii concrete pentru comunitate.



Dimensiunea socială reprezintă o preocupare centrală a spațiului european, crescând astfel 
rolul  universităților  în  edificarea unor societăți  incluzive,  bazate  pe valorile  respectării 
demnității umane, egalității, statului de drept și drepturilor omului. În acest context, sunt 
promovate interculturalitatea, toleranța, asigurarea transparenței și egalității de șanse, 
cetățenia activă, excelența și integritatea academică. UPB trebuie să fie un motor pentru 
dezvoltarea comunitară și regională prin promovarea valorilor precum angajamentul civic 
și  libertatea.  În  acest  fel,  UPB  contribuie  la  promovarea  dezbaterii,  iar  prin  formarea 
viitoarelor generații de lideri și cercetători își propune să devină mai agilă și mai receptivă 
la ecosistemul din care face parte.

În  continuarea  obiectivelor  sale  organizaționale  și  complementar  cu  rolul  major  în 
dezvoltarea  de  noi  tehnologii  și  soluții  inovative,  Universitatea  POLITEHNICA  din 
București își asumă un set extins de responsabilități față de societate și față de studenți, 
profesori, colaboratori și angajați. UPB își asumă responsabilitatea de a avea impact prin 
educație, cercetare și tehnologie. În acest sens, una dintre tendințele majore la nivel global 
a fost aceea ca marile universități să genereze servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor 
companiilor și  cetățenilor.  De la pachete educaționale destinate angajaților companiilor 
sau  studenților  non-tradiționali,  până  la  organizarea  de  evenimente  naționale  și 
internaționale în incinta universității, UPB este pregătită să devină un nucleu regional al 
educației,  dar  și  o  platformă  activă  dedicată  evenimentelor  culturale  și  tehnologice.  
Dincolo  de  impactul  social,  cultural  și  științific,  astfel  de  inițiative  pot  participa  la 
independența financiară a universității, prin monetizarea inteligentă a oportunităților.

Universitatea își propune să reprezinte un model de bune practici care să includă nevoile 
comunității  și  cerințele  pieței  muncii,  asigurând  implicarea  socială  în  activitățile  de 
învățământ superior. UPB își va maximiza inițiativele pentru a spori înțelegerea rolului și 
importanței educației, și pentru a se asigura că oferă beneficii concrete pentru comunitate.

Unul dintre rolurile sociale fundamentale ale UPB este să protejeze libertatea de exprimare 
și să promoveze idei și valori utile pentru societate. Într-o lume aglomerată cu informații 
false sau inutile, universitatea va continua să sprijine societatea în filtrarea și evaluarea 
obiectivă a informației.

În contextul migrației tinerilor înalt specializați, a lipsei acute a forței de muncă calificate, 
în special a lipsei medicilor, inginerilor, absolvenților de științe exacte, UPB are rolul de a 
ajuta  societatea  să  conștientizeze  acest  fenomen.  Este  rolul  nostru  să  explicăm opiniei 
publice necesitatea investiției în educație și în special în învățământul medical, ingineresc 
și de științe exacte. În acest sens, UPB este un hub regional și un centru de excelență care 
are scopul de a oferi expertiză în numeroase domenii strategice. Universitatea își urmează 
misiunea de a contribui la previzionarea competențelor necesare în viitor.

Universitatea POLITEHNICA din București este un actor public important, cu vizibilitate. 
Mesajele pe care le transmitem la nivel instituțional au credibilitate crescuta și generează 
impact. Creșterea calității comunicării a reprezentat în ultimul deceniu o temă strategică 
constantă și importantă pentru universitatea noastră. De la caravane la campanii online, 
UPB a reușit să devină cea mai recunoscută universitate cu profil tehnic din țară. 
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În  acest  sens,  pentru  perioada  următoare  propunem  atât  continuarea  campaniilor  de 
promovare  pe  care  le-am  început,  dar  și  introducerea  unor  elemente  noi,  precum  o 
campanie de comunicare coordonată la nivelul întregii universități. Utilizarea noilor medii 
digitale, precum video sau livrarea conținutului online vor reprezenta o prioritate. Vor fi 
utilizați indicatori pentru cuantificarea și optimizarea campaniilor și a informațiilor utile 
comunității noastre.

În  ultimi  ani,  postul  SIGMA TV  alături  de  editura  și  tipografia  universității  au  fost 
consolidate. A fost menținut un nivel tehnic avansat și un flux continuu de conținut. De 
asemenea, relația cu presa a fost și ea consolidată, universitatea obținând parteneri media 
durabili care au promovat evenimentele universității. Audiența universității a crescut. În 
perioada  următoare  vom  extinde  capacitatea  de  creare  a  conținutului  media  al 
universității,  cu  scopul  de  a  îmbunătăți  procesele  de  comunicare  cu  tinerii.  Se  are  în 
vederea creșterii numărului de persoane expuse la mesajele universității.  De asemenea, 
menținerea și dezvoltarea editurii și tipografiei universității sunt elemente esențiale ale 
vizibilității activității științifice, care permit și sprijinirea cadrelor didactice din universitate 
în ceea ce priveşte publicarea producţiei ştiinţifice originale. 

În privința parteneriatelor cu mediul economic, vom urmări crearea de pachete de servicii 
și oferte educaționale  care să  vină  în întâmpinarea nevoilor companiilor. În acest sens, 
PoliFest va reprezenta un vehicul important.

Nu în ultimul rând, la nivel  administrativ,  urmărim stabilirea unui exemplu de bune 
practici  pentru managementul  educațional  din România,  ce  poate  fi  preluat  de  către 
celelalte universități.

Activitatea de cercetare trebuie să se pună în slujba societății, prin rezultatele obținute să 
contribuie  la  promovarea  bunăstării  și  calității  vieții,  dar  și  să  fie  împărtășite  în 
permanență, spre informarea comunității științifice dar și a publicului larg. 

De asemenea, colaborările internaționale sunt un motor important pentru transferul de 
cunoaștere,  în  spiritul  responsabilității  globale  în  spațiul  cercetării.  Bazat  pe  acest 
principiu fundamental,  universitatea  noastră  oferă  o  serie  de  resurse  gratuite  dedicate 
dezvoltării  profesionale a  tinerilor  și  sprijinirii  tinerilor  profesioniști.  Printre acestea se 
numără  platforme de  colaborare  online,  evenimente  științifice,  evenimente  cu  caracter 
antreprenorial,  agenția  PoliJOBS  sau  promovarea  tinerilor  lideri  în  domeniul 
antreprenorial  în  cadrul  inițiativelor  universității.  În  același  timp,  UPB  recunoaște 
importanța menținerii unei relații de calitate cu colaboratorii săi din mediul privat și este 
dedicată îmbunătățirii practicilor prin care putem implica din ce în ce mai mulți studenți 
în activități relevante mediului privat. Rolul Alumni este direcționat în acest sens – crearea 
unei  comunități  de  specialiști  care  să  susțină  demersurile  și  imaginea  universității  în 
relație cu mediul ingineresc, tehnic sau profesional al României.

Un număr din ce în ce mai mare de inițiative au fost încorporate operațiunilor zilnice și 
vor continua să fie implementate, din dorința de a participa la efortul global de reducere a 
impactului asupra mediului. Dincolo de atenția pentru conservarea mediului, în cadrul 
activităților  didactice  și  de  cercetare,  prin  desfășurarea  unor  programe  de  studii  și 
activități  de  cercetare  dedicate,  dar  și  în  ceea  ce  privește  asigurarea  resurselor  pentru 
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funcționarea  universității,  inițiativele  în  acest  domeniu  vor  include  proiectarea  și 
asigurarea unei politici de reciclare la nivel instituțional sau minimizarea consumului de 
resurse, precum și reducerea emisiilor de CO2. Un aspect extrem de important îl constituie 
prezervarea campusului universității ca spațiu verde în mijlocul orașului. De asemenea, 
prin educație UPB contribuie la creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a 
comunității față de mediu. 

Universitatea își asumă responsabilitatea de a publica toate informațiile de interes public 
necesare înțelegerii proceselor interne și externe ale universității. Întreaga activitate trebuie 
să  se  bazeze  pe  etică  și  pe  respectarea  deontologiei  profesionale,  ca  elemente 
fundamentale.  Corectitudinea  academică,  onestitatea,  respectarea  drepturilor  de  autor 
sunt valori importante pe care comunitatea universitară le împărtășește. 

Planificarea  strategiilor  universității  este 
necesară  pentru  a  face  față  provocărilor 
celei  de-a  patra  revoluții  industriale:  din 
punct de vedere tehnic, aceasta va implica 
cunoștințe  și  abilități  necesare  într-o  lume 
care se bazează tot mai mult pe robotică și 
inteligență  artificială,  senzori  și 
automatizări, dar și pe cunoștințe și abilități 
de  care  va  fi  nevoie  pentru  a  face  față 
riscului de dezumanizare.

În  viitorul  foarte  apropiat,  atât  procesele 
birocratice,  cât  și  cele  educaționale  vor  fi 
digitalizate.  Acest  curent  face  parte  din 
procesul  mai  amplu  de  transformare 
digitală care are loc la nivel global. Printre 
beneficiile  adoptării  acestei  tendințe  se 
numără  și  scăderea timpilor de răspuns ai 
organizației  la  stimulii  externi, 
automatizarea  sau  extragerea  de  rapoarte  utile  pentru  analizarea  performanțelor 
instituționale.

În ultimii ani universitatea noastră a pus bazele unei infrastructuri care să poată susține un 
astfel de proces. De la servere, până la un sistem de tip cloud care ajută angajații să își 
sincronizeze  documentele  și  activitățile,  UPB  a  făcut  deja  primii  pași  în  direcția 
transformării  digitale.  Pentru  perioada  următoare  vă  propunem  extinderea  serviciilor 
digitale  asigurate  de  universitate  și  implementarea  unui  sistem  de  management  și 
urmărire a documentelor.
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Astfel, pentru stabilirea unui dialog activ cu societatea și extinderea impactului social al 
universității, propunem următoarele obiective:

❖ Crearea de servicii educaționale pentru studenți non-tradiționali;
❖ Crearea unei oferte ușor accesibile de servicii educaționale și de cercetare, destinate 

companiilor, societății civile și angajaților din administrația publică;
❖ Punerea la dispoziție a serviciilor destinate organizării de evenimente;
❖ Creșterea numărului de evenimente culturale și științifice, naționale și internaționale, 

organizate în cadrul universității;
❖ Sprijinirea atragerii de autori cu prestigiu științific și vizibilitate în cadrul editurii;
❖ Stabilirea  unor  parteneriate  cu  edituri  din  țară  sau  străinătate  pentru  creșterea 

impactului publicațiilor;
❖ Realizarea unei platforme electronice în care să se regăsească publicațiile editurii;
❖ Încheierea de protocoale de cooperare,  în domeniile  didactic  şi  de cercetare,  cu un 

număr cât mai ridicat de societăţi comerciale; 
❖ Realizarea de parteneriate cu organizaţiile patronale şi profesionale din domeniile de 

interes al universităţii; 
❖ Crearea  unor  servicii  digitale  care  să  centralizeze  locuri  de  muncă,  programe  de 

internship, burse sau locuri de practică; 
❖ Continuarea  tradiției  PoliFest  –  o  săptămână  de  întâlniri  între  reprezentanţi  ai 

mediului  economic  şi  social  şi  membrii  comunităţii  academice  din  Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti; 

❖ Menţinerea şi dezvoltarea de noi legături cu unităţi ale administraţiei publice centrale 
şi  locale,  agenţii,  autorităţi,  în  vederea  asigurării  participării  cadrelor  didactice  ale 
universităţii  la rezolvarea unor probleme de stringentă  actualitate din domeniul de 
competenţe; 

❖ Întărirea rolului Consiliului Consultativ al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. 
❖ Digitalizarea serviciilor  oferite  studenților  (plăți  on-line,  centre de copiere,  acces în 

cămine, cantine, centre de recreere etc.); 
❖ Crearea unui sistem intern de management al documentelor;
❖ Elaborarea unei campanii coerente la nivelul întregii universități;
❖ Extinderea  utilizării  noilor  medii  de  comunicare  (video,  social  media,  livrare  de 

conținut on-line etc.);
❖ Diagnoza procesului de comunicare în vederea optimizării legăturii dintre universitate 

și societatea civilă;
❖ Promovarea  aspectelor  legate  de  inovare  socială  în  temele  de  cercetare  ale 

doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat;
❖ Asigurarea utilizării eficiente a resurselor;
❖ Dezvoltarea sustenabilă a campusului universitar, având ca reper conceptul de „Smart 

City”;
❖ Continuarea investiției în cea mai voloroasă resursă – resursa umană;
❖ Promovarea implicării studenților în activități de voluntariat în folosul comunității;
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❖ Dezvoltarea și  diversificarea activităților Centrului de Cultură,  Voluntariat,  Sport și 
Activități Recreative UPB;

❖ Asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți studenții universității;
❖ Asigurarea  transparenței  și  eticii  profesionale  în  procesele  educaționale  și  de 

management;
❖ Sprijinirea studenților care aparțin categoriilor dezavantajate;
❖ Preocupare continuă pentru sănătatea și bunăstarea comunității universității.
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