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

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

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

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

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

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

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

La mulți ani, Universitatea Politehnica Timișoara!

La mulți ani și multă sănătate, dragi politehniști!

Vivat, crescat, floreat!

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

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

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

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

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

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, 
Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu 
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numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sud şi Canada, concretizate în peste 
190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod 
direct.

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

Contacte UPT
Rectorat

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

Prorector Proces de Învățământ, Problematică Studențească și Asigurarea Calității 

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



11

Facultățile UPT

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
sc.upt.ro

Facultatea de Mecanică
mec.upt.ro

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

Facultatea de Inginerie Hunedoara
fih.upt.ro

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
et.upt.ro

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

Facultatea de Construcţii
ct.upt.ro

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

Facultatea de Automatică şi Calculatoare
ac.upt.ro

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

Direcția Socială

Adresă

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

Director — Maria PALFALVI, 0256 404 322

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

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

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara

Website: library.upt.ro

Adresă

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

Contact

Secretariat — 0256 404 710
Prelungiri — 0256 404 777

Acte de studii

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

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

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Website: ccoc.upt.ro

Adresă

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

Cui ne adresăm în UPT pentru 
diferite probleme?

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

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

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

Căminele: 19C, 20C, 21C, 22C

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

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

Acces: de pe strada Cluj sau Aleea Sportivilor.

Contact administratori:

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

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

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

Acces: de pe Aleea Sportivilor sau strada Cluj.

Contact administratori:

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

Căminele 1 MV și 2 MV 

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

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

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

Contact administratori:

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

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

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

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

Contact administratori:

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

Cămine tip garsonieră: 23G şi 25G 

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

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

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

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

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

Contact administratori:

Căminul 23G: Angela BRATEANU tel. 0256 - 404328
Căminul 25G: Simona SZABO tel. 0256 - 404338
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Cămine - regim hotelier 

Casa Politehnicii nr.1
Cameră single – 6 camere; Cameră dublă – 
12 camere; Apartament – 2 camere.

Facilităţi:

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

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

• Parcare privată (10 locuri);

• Sală de conferințe.

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

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

Facilităţi:

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

• Restaurant - bar;

• Saună şi fitness gratuit;

• Parcare privată (20 locuri).

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

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

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

Restaurantul Universitar

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

Cantina deserveşte:

• Fast food-ul de la parterul caminului 
1MV

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

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

Adresă:

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

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

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

Cantina Facultății de Inginerie din Hunedoara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baza sportivă nr.1

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

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

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

Baza sportivă nr. 2 

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

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

• Regulament de funcţionare 

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

Policlinica oferă servicii de:

• medicină generală

• interne şi ecografie

• dermatologie

• ORL

• chirurgie

• planning familial

• ginecologie

• medicină dentară

Adresă: Complexul Studenţesc, Aleea Studenţilor nr.1.

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

Email: policlinicastudenteasca@yahoo.com

Orar de funcționare
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Procedura de înmatriculare, 
informații relevante

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

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

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

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

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

• Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor în UPT

• Regulament privind acordarea de Burse și ajutoare sociale

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

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

• Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT
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www.stpt.ro
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Prezentarea Facultății de Chimie 
Industrială şi Ingineria Mediului 
Acum 72 de ani, într-o frumoasă zi de toamnă, 148 de tineri studenți se îndreptau spre primele 
ore de curs la noua Facultate de Chimie Industrială, înființată pe plaiurile bănățene, în cadrul 
Școlii Politehnice, devenită, după reforma învățământului din România, Institutul Politehnic din 
Timișoara.

Era 1 octombrie 1948 și de atunci activitatea academică desfășurată în facultate este neîntreruptă, 
cu rezultate remarcabile, obținute atât în pregătirea studenților, cât și în cercetarea științifică 
aplicativă și teoretică. Putem spune cu mândrie că cele șapte decenii de învățământ universitar 
la Facultatea de Chimie Industrială înseamnă nu numai tradiție și continuitate, ci și competență 
profesională de înalt nivel. 

Cel care a inițiat demersurile pentru formarea unei școli de inginerie chimică la Timișoara a 
fost profesorul Coriolan Drăgulescu, care va deveni primul decan al noii facultăți. Cu sprijinul 
distinsului om de știință, care a fost profesorul Ilie Murgulescu, la acea dată rector al Institutului 
Politehnic din Timișoara, la Senatul acestei instituții a fost depus “Memoriul” prin care era 
justificată înființarea Facultății de Chimie Industrială. Aprobarea Senatului Politehnicii a venit în 
18 februarie 1948, iar în același an, în data de 22 iulie, a fost emis Decretul Prezidențial nr. 161 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale de constituire a facultății, semnat de dr. C. I. Parhon. Acest 
document reprezintă actul de naștere al Facultății de Chimie Industrială din Timișoara.

La început, facultatea a funcționat cu două secții de specializare: Chimie minerală și Chimie de 
sinteză, durata studiilor fiind de 4 ani. Începând cu anul 1950, durata studiilor devine 5 ani și se 
trece la 3 specializări: Tehnologie chimică anorganică, Tehnologie chimică organică și Materiale de 
construcții. În 1962 apare cea de-a patra specializare - Tehnologia compușilor macromoleculari.

Stimulată de o industrie chimică puternică și în permanentă dezvoltare, Facultatea de Chimie 
Industrială din Timișoara, la fel ca facultățile similare de la București și Iași, a continuat să 
crească și să ridice ștacheta exigenței, reușind să producă un mare număr de absolvenți cu certe 
competențe, atât în chimie, cât și în ingineria chimică. Numărul de studenți a crescut constant, 
ajungând la un vârf de peste 1600, la sfârșitul anilor 1970.
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La începutul anului 1990, structura organizatorică a Facultății de Chimie Industrială din Timișoara 
avea la bază 7 catedre, însumând un număr de 95 de cadre didactice. La cele patru specializări se 
mai adaugă încă două: Ingineria prelucrării produselor naturale şi Tehnologia pieilor, blănurilor 
şi înlocuitorilor de piele.

În anul 1995, odată cu introducerea domeniului Ingineria mediului, facultatea a primit o nouă 
denumire: Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. În cadrul domeniului de 
Ingineria Mediului, cu o durată de studii de 5 ani, a funcţionat o singură specializare, Gestionarea, 
prelucrarea şi valorificarea deşeurilor, iar din anul 2002 aceasta a primit denumirea: Ingineria şi 
Protecţia Mediului în Industrie.

În anul 2013, se introduce un nou domeniu: Ingineria produselor alimentare, cu specializarea 
Controlul şi expertiza produselor alimentare.

LICENŢĂ

În anul universitar 2020/2021, în Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 
funcționează următoarele specializări:

• Domeniul INGINERIE CHIMICĂ

• Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

• Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

• Domeniul INGINERIA MEDIULUI

• Ingineria şi protecţia mediului în industrie

• Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

• Controlul şi expertiza produselor alimentare

MASTER

În anul 1994 se introduc studiile aprofundate, anul VI, cu următoarele direcții de specializare: 
Tehnologii de proces nepoluante; Produse de sinteză organică fină; Chimia şi tehnologia 
proceselor de acoperire în industria silicaților; Controlul şi avizarea produselor naturale 
procesate; Intensificarea proceselor unitare, proiectarea şi conducerea optimală; Știința şi tehnica 
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mediului industrial (limba franceză); Tehnologia cauciucurilor.   Începând cu anul 2005, în 
Universitatea Politehnica Timișoara, în conformitate cu Legea nr.288/24.06.2004, organizarea 
învățământului superior se desfășoară pe trei cicluri:

• Învățământ de formare inițială (ciclul I de licență) cu durata studiilor de 4 ani la învățământul 
tehnic şi cu un număr de 240 de credite transferabile.

• Învățământ universitar de studii aprofundate master (ciclul II) - cu o durata de 2 ani pentru 
învățământul tehnic, căruia îi corespund un număr de credite de studiu transferabile de 120. 

Învăţământul de master ocupă un loc important în oferta de programe de studii a universităţii 
şi a facultăţii. Aceste specializări au fost restructurate pentru a oferi absolvenţilor noului sistem 
competenţe aplicative de cercetare şi  proiectare prevăzute în lege. În acest moment, în facultate 
sunt acreditate următoarele domenii şi programe de studii universitare de master:

• Domeniul INGINERIE CHIMICĂ

• Controlul şi avizarea produselor alimentare

• Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului

• Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale

• Domeniul INGINERIA MEDIULUI

• Ingineria şi managementul mediului în industrie

• Domeniul ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• Tehnici poligrafice

Învățământ doctoral (ciclul III)

Cu o durata de 3 ani. Din anul 1955, în facultate se desfășoară o activitate de doctorat fără 
frecvență, iar din 1995 şi cu frecvență. În acest moment există patru modalități de efectuare 
a stagiului doctoral: cu frecvență, cu bursă; cu frecvență, fără bursă; cu frecvență redusă, fără 
bursă; cu taxă. La nivelul facultății 20 de cadre didactice au drept de coordonare a activităților 
de doctorat în domeniile de doctorat: Chimie, Inginerie Chimică, Ingineria Mediului și Ingineria 
produselor Alimentare.
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În prezent (în anul universitar 2020/2021), în facultate învață circa 475  de studenți (licență, 
master și doctorat).  Corpul profesoral este format din 41 cadre didactice care încearcă să răspundă 
provocărilor actuale ale mediului economic, inoculând absolvenților competențe profesionale 
adecvate actualei dezvoltări a economiei naționale şi a regiunii Vest a României.

Acest material a fost realizat pe baza volumului „ŞAPTE DECENII DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ÎN 
TIMIŞOARA”, Editura Politehnica, Timişoara.
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Programe de studii-licență / master-prezentare

PROGRAMUL DE STUDII LICENŢĂ: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR 
ALIMENTARE (CEPA)

Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare

Informaţii generale

• Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Licenţă şi titlul de Inginer în domeniul 
Ingineria Produselor Alimentare

Descrierea domeniului

Conform tendinţelor şi cerinţelor tot mai exigente în ceea ce priveşte calitatea prelucrării 
alimentelor şi inocuitatea lor, este deosebit de importantă formarea de specialişti extrem de bine 
pregătiţi profesional, cu un bagaj de cunoştinţe teoretice şi tehnice de vârf în profil. De asemenea, 
restricţiile tot mai severe impuse de comunitatea internaţională în ceea ce priveşte materiile 
prime şi auxiliare specifice industriei alimentare cer specialişti cu cunoştinţe temeinice atât din 
punct de vedere tehnic cât şi chimic, biochimic, microbiologic şi toxicologic. Un rol fundamental 
în preluarea şi dezvoltarea tendinţelor şi cerinţelor menţionate îl au controlul şi expertiza în 
domeniu.

Ţinând cont de toate acestea, corpul didactic al facultăţii în general şi cel al specializării în 
special este orientat spre formarea de ingineri absolvenţi care să posede cunoştinţe solide de 
chimia alimentelor, biochimie,  microbiologie, metode analitice de vârf (cromatografie şi 
metode spectroscopice de analiză) concomitent cu o pregătire tehnică fundamentală şi de profil 
superioară.
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Competenţe şi cunoştinţe dobândite

Competenţele profesionale oferite de această specializare cuprind:  a) Identificarea, descrierea 
şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare; b) 
Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor 
de industrie alimentară; c) Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor 
alimentare de la materii prime până la produsul finit; d) Proiectarea, implementarea şi 
monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare; e) Realizarea 
controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor; f ) 
Realizarea de activități de management și marketing pe lanțul agroalimentar

Discipline

1.Matematică; 2. Chimie anorganică; 3. Fizică; 4. Chimie organică; 5. Chimie analitică; 6. 
Controlul statistic al alimentelor; 7. Utilizarea şi programarea calculatoarelor; 8. Chimie-fizică; 
9. Limbi străine; 10. Biochimie; 11. Microbiologie; 12. Operaţii unitare în industria alimentară; 
13. Electrochimie; 14. Chimia compuşilor naturali; 15. Chimia alimentelor; 16. Automatizări; 
17. Optimizări; 18. Metode cromatografice de analiză; 19. Metode spectroscopice de analiză; 
20. Principii de conservare în industria alimentară; 21. Biotehnologii; 22. Tehnologia produselor 
alimentare; 23. Aditivi şi ingrediente în industria alimentară; 24. Utilaje în industria alimentară; 
25. Controlul sanitar-veterinar şi siguranţa alimentară; 26. Analiza microbiologică; 27. Analiză 
senzorială; 28. Controlul fitosanitar; 29. Controlul falsurilor alimentare; 30. Principiile nutriţiei 
umane; 31. Management, marketing; 32. Managementul calităţii alimentelor; 33. Inocuitatea 
alimentelor. 

Laborator Chimia Alimentelor      Laborator Cromatografie
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Controlul şi expertiza produselor alimentare în Universitatea Politehnica Timişoara 

Perspective ale absolvenţilor

În condiţiile actuale nu putem vorbi de spre industria alimentară ca despre un domeniu izolat, 
singular. Trebuie să ţinem seama de impactul produselor alimentare asupra consumatorului 
(nutriţional, toxicologic) dar şi asupra mediului înconjurător prin produs în sine, prin reziduuri 
şi deşeuri rezultate din prelucrare sau consum. Pornind de la aceste considerente, corpul didactic 
din cadrul specializării Controlul şi expertiza produselor alimentare şi-a orientat preocupările spre 
formarea studenţilor atât spre domeniul industriei alimentare prelucrătoare, dar mai ales spre 
direcţii de perspectivă în ceea ce priveşte urmărirea (analiza, controlul şi monitorizarea) calităţii 
produselor alimentare, asigurarea inocuităţii acestora, respectarea legislaţiei privind impactul 
industriei şi produselor alimentare, respectiv a reziduurilor rezultate asupra consumatorului şi a 
mediului, dezvoltarea de tehnologii nepoluante, managementul riscului etc. Absolvenții acestei 
specializări se pot angaja la întreprinderile de produse alimentare, care nu sunt puține în zona 
orașului universitar Timișoara: Fabrica de Bere, Prospero, Smithfield, Agil, Coca-Cola, etc., în 
activitatea productivă sau în laboratoarele de analiză și control. Totodată se creează condițiile 
accesării unui program de master care continuă pregătirea în domeniu, și ulterior posibilitatea 
unui doctorat.
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PROGRAMUL DE STUDII LICENȚĂ: CHIMIA ȘI INGINERIA SUBSTANȚELOR 
ORGANICE, CARBOCHIMIE ȘI PETROCHIMIE (CISOPC)

Domeniul: Inginerie chimică

Informații generale

• Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învățământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenților: Diplomă de Licență și titlul de Inginer în domeniul 
Inginerie Chimică

Descrierea domeniului

Misiunea specializării este de a pregăti specialiști în domeniul industriilor organice de bază, de 
sinteză medie și fină, de asemenea în biotehnologii organice, destinați conducerii proceselor, 
exploatării instalațiilor și analizei produselor într-un evantai larg de subramuri ale industriei 
chimice din România. Pe lângă direcțiile prezentate mai sus, specialiștii primesc noțiuni de bază 
privitoare la cercetarea și dezvoltarea tehnologică și proiectarea din punct de vedere tehnologic a 
unor procese. Ei trebuie să fie capabili sa interacționeze cu cerințele unor domenii conexe: industrie 
alimentară, textile, de prelucrare a pielii, produse macromoleculare, industria medicamentelor, 
pentru care sunt principalii furnizori de materii prime sau intermediari, auxiliari etc.

Competențe și cunoștințe dobândite

Competențele generale oferite de această specializare cuprind: a) Înțelegerea și utilizarea 
fundamentelor de matematică, fizică, chimie, știința materialelor, inginerie mecanică, electrică și 
electronică, informatică și automatică; b) Comunicare, lucru în echipă, cooperare interdisciplinară 
și inovare; c) Noțiuni de legislație, economie, management și marketing. 

Competențele specifice specializării includ:  a) pregătire de bază în domeniul ingineriei chimice 
organice; b) însușirea noțiunilor fundamentale de tehnologie și dobândirea de deprinderi în 
aplicarea acestora în conducerea optimală a proceselor tehnologice din industria chimică și 
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industriile conexe; c) inițierea lor spre unele domenii de perspectivă: tehnologii economice 
și nepoluante, obținerea de compuși organici cu utilizări speciale, care să ofere alternative 
convenabile și să fie compatibili din punct de vedere ecologic, biodegradabili, netoxici; d) 
exploatarea în condiții optime a instalațiilor, implementarea de tehnologii recuperative, de 
reciclare, nepoluante.

Discipline

1. Chimie anorganică; 2. Fizică; 3. Chimie organică; 4. Chimie analitică; 5. Știința materialelor; 6. 
Matematici asistate de calculator; 7. Utilizarea și programarea calculatoarelor; 8. Chimie-fizică; 
9. Limbi străine; 10. Biochimie; 11. Hidrodinamică; 12. Electrochimie; 13. Transfer termic; 14. 
Reacțiile compușilor organici; 15. Procese fundamentale în sinteza organică; 16. Automatizări; 17. 
Optimizări; 18. Transfer de masă; 19. Reactoare; 20. Metode spectroscopice și cromatografice; 21. 
Mecanisme de reacție; 22. Intermediari în sinteza organică; 23. Tehnologie chimică organică; 24. 
Medicamente de sinteză; 25. IRC și utilaje specifice; 26. Coloranți și antidăunători; 27. Adjuvanți 
pentru textile și pielărie; 28. Coroziune și protecție anticorozivă; 29. Surse electrochimice de 
putere; 30. Explozivi și propelanți; 31. Reactivitate chimică și activitate biologică; 32. Carbochimie; 
33. Procesarea hidrocarburilor; 34. Chimia și fizica polimerilor; 35. Tehnologia și prelucrarea 
polimerilor.

Laborator de Chimie organică avansată                       Laborator de Tehnologie organică
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Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Carbochimie și Petrochimie în 
Universitatea Politehnica Timișoara 

Perspective ale absolvenților

In condițiile actuale, industria chimică organică nu mai poate fi considerată ca un domeniu 
izolat, singular. Trebuie să ținem seama de impactul produselor acestei industrii asupra altor 
ramuri economice, dar și asupra consumatorului direct (sănătate, îngrijire personală, nutrițional, 
toxicologic) și mai ales asupra mediului înconjurător prin produsele în sine, prin reziduuri și 
deșeuri rezultate din prelucrare ulterioară sau consum. 

Pornind de la aceste considerente, corpul didactic din cadrul specializării Chimia și Ingineria 
Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie și-a orientat preocupările spre formarea 
studenților atât spre domeniul industriei chimice organice de sinteză, cât și spre ramuri înrudite, 
cum sunt masele plastice care au un impact negativ cât mai scăzut asupra mediului, sau 
tehnologii noi de perspectivă în ceea ce privește dezvoltarea de produse de calitate superioară 
și sigure etc. În ultimii 20 de ani au fost deschise platforme industriale noi Continental, Hereus, 
Kulzer, B.Braun Pharmaceuticals unde absolvenții pot opta pentru o carieră în producție sau 
în domeniul analizelor specifice domeniului. Ca și la celelalte specializări absolvenții pot opta 
pentru continuarea activității la studiile de master și ulterior la cele de doctorat.
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PROGRAMUL DE STUDII LICENŢĂ: INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (ISAPM)

Domeniul: Inginerie chimică

Informaţii generale

• Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Licență și titlul de Inginer în domeniul 
Inginerie Chimică 

Descrierea specializării

Misiunea specializării ISAPM este de a forma ingineri cu pregătire superioară având competenţe 
şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, cu specializare în domeniul 
ingineriei substanţelor anorganice şi protecţiei mediului, în paralel cu desfăşurarea unei activităţi 
de cercetare ştiinţifică, sub coordonarea directă a cadrelor didactice, în sprijinul mediului de 
afaceri interesat.

Absolvenții specializării ISAPM au pregătire fundamentală în domeniul ingineriei chimice 
anorganice astfel încât să fie capabili să conceapă şi să conducă procese tehnologice industriale 
de fabricare a diferitelor produse anorganice: acizi, baze, oxizi, săruri, materiale de construcție, 
materiale oxidice, materiale compozite și nanomateriale. De asemenea, studenții specializării 
sunt inițiați în domeniul protecției mediului cu competențe în managementul integrat al 
deşeurilor, controlul poluării industriale şi managementul riscului, protecţia calităţii apelor 
naturale, industriale şi reziduale, tratarea apelor în scop potabil şi industrial. Totodată, absolvenţii 
cu pregătire complementară de pedagogie, pot efectua activităţi didactice în învăţământul 
gimnazial, liceal şi în învăţământul superior, funcţie de ciclul de studii absolvit (licenţă, master, 
doctorat).

Datorită existenţei în cadrul departamentului şi a facultăţii a unor colective de cercetare 
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competitive, studenţii specializării primesc şi noţiuni fundamentale de cercetare, fiind totodată 
implicați în activitățile specifice în cadrul proiectelor și contractelor de cercetare în curs de 
derulare.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

• Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, 
ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, 
informatică şi automatică.

• Pregătire în domeniul ingineriei chimice anorganice 

• Noţiuni de bază privitoare la cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi proiectarea din punct de 
vedere tehnologic a proceselor chimice.

• Însuşirea noţiunilor fundamentale de tehnologie şi dobândirea de deprinderi în aplicarea 
acestora în conducerea optimală a proceselor tehnologice din industria chimică, a 
materialelor oxidice, materiale compozite și nanomateriale.

• Iniţierea lor spre unele domenii de mediu de perspectivă: managementul integrat al 
deşeurilor, controlul poluării industriale şi managementul riscului, protecţia calităţii apelor 
naturale, industriale şi reziduale, tratarea apelor în scop potabil şi industrial.

• Exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor industriale.

Discipline

Generale (domeniul Ingineriei chimice): Chimie generală, Chimie anorganică, Fizică, Chimie 
organică, Biochimie, Chimie analitică, Chimie analitică instrumentală, Știința materialelor, 
Algebră și Geometrie, Analiză matematică, Matematici asistate de calculator, Utilizarea și 
programarea calculatoarelor, Chimie-fizică, Cinetică chimică, Hidrodinamică, Transfer de masă, 
Transfer termic, Automatizări, Chimie fizică aplicată, Reactoare, Optimizări.

De specialitate (domeniile chimiei anorganice și protecței mediului): Procese electrochimice, 
Tehnologia substanţelor anorganice, , Metode de investigare specifice compuşilor anorganici, 
Tehnologia pigmenţilor anorganici, Cristalografie/Mineralogie, Chimia fizică a stării solide, 
Structura şi proprietăţile solidelor, Coroziune şi protecţie anticorozivă/Protejarea instalaţiilor 
la acţiunea agenţilor chimici, Tehnologii de epurare a apelor uzate, Procesarea deșeurilor din 
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industria chimică, Tehnologii de tratare a apei, Nanomateriale/Materiale compozite, Produse 
anorganice speciale/Produse anorganice de înaltă puritate, Tehnologia materialelor oxidice, 
Protecţia mediului, Management de mediu în industrie, Controlul calităţii factorilor de mediu, 
Hazard şi risc chimic.

Perspective ale absolvenţilor

Piața muncii națională și internațională este atractivă pentru inginerii licențiați în specializarea 
ISAPM, aceștia putându-se angaja în: domeniul industriilor anorganice (îngrășăminte, catalizatori 
și materiale, conversie și stocare de energie), domeniul științei și ingineriei materialelor oxidice 
(sticlă, materiale ceramice, materiale de construcții), Domeniul protecției mediului (legislatie de 
mediu, tehnologii nepoluante, utilizarea eficientă a resurselor și economie circulară), domenii 
conexe (fabricarea compononentelor auto - automotive, servicii, etc). Domenii posibil de 
accesat de către inginerii chimiști licențiați sunt: Cercetarea științifică, dezvoltarea și proiectarea 
tehnologică.

De asemenea, absolvenții pot opta pentru continuarea studiilor în cadrul programelor de master 
și doctorat din domeniile ingineriei chimice,  ingineriei mediului și a științei materialelor.

Stagiul de practică aferent specializării ISAPM are alocat un număr de 240 ore (8 credite) și se 

Laborator de Tehnologii convenționale 
pentru protecția mediului

Laborator de Procese electrochimice
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desfășoară la finalul anului III de studiu la unul din partenerii tradiționali de practică din mediul 
economic privat - unități de producere și comercializare de produse chimice cu utilizare în 
domeniile: chimic, biochimic, farmaceutic, textil, auto, ceramic, sticlă, agricol, precum și în alte 
sectoare industriale - sau din sectorul bugetar - regii autonome apă-canal, laboratoare de analiză 
și control, institute de cercetate și proiectare, universități.

În domeniul specializării ISAPM, partenerii economici tradiționali sunt conpanii având ca obiect 
de activitate: producția de paste de lipit, pulberi metalice, plăcuțe electronice cu suport ceramic 
- HAEREUS Romania, producția de produse chimice - OLTCHIM SA, AZOMUREȘ SA, producția de 
produse din sticlă, ceramică - APULUM SA, producția de produse sanitare - MONDIAL – Villeroy & 
Boch Group, producția de produse stomatologice - KULZER Romania, producția de materiale de 
construcții - Heidelberg Cement România SA, AdePlast SA, producția și analize medicamente - B. 
Braun Pharmaceuticals SA, Stada Hemofarm SRL, servicii de alimentare cu apă și de canalizare - 
AQUATIM SA, colectarea, valorificarea, incinerarea deșeurilor - Pro Air Clean Ecologic SA.
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PROGRAMUL DE STUDII LICENŢĂ: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN 
INDUSTRIE (IPMI)

Domeniul: Igineria mediului

Informaţii generale

• Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Licență și titlul de Inginer în domeniul 
Ingineria Mediului

Descrierea specializării

Misiunea acestei specializări este de a forma ingineri cu pregătire superioară, având competenţe 
şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, cu specializare în domeniul 
ingineriei mediului, în paralel cu desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică proprie, în 
sprijinul mediului de afaceri interesat. Absolvenţii cu pregătire complementară de pedagogie, pot 
efectua activităţi didactice în învăţământul gimnazial, liceal şi în învăţământul superior, funcţie 
de ciclul studii absolvit (licenţă, master, doctorat). De asemenea, aceşti specialişti pot deveni 
întreprinzători particulari pentru firme care activează în domeniul mediului.

Această specializare a fost concepută pentru a răspunde provocărilor și cerințelor privind 
prevenirea și controlul poluării, managementul factorilor de mediu și a resurselor naturale, în 
contextul dezvoltării durabile și a schimbărilor climatice.

Colectivul  cadrelor didactice din cadrul acestei specializări este implicat în programele de mediu 
prin proiecte de cercetare specifice, colaborări cu universități din țară și din străinătate, firme de 
consultanță și unități economice, asigurând o dezvoltare continuă a infrastructurii. Totodată, se 
crează un context favorabil schimburilor de experiență, stagiilor de cercetare aplicativă și practică 
a studenților.
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Competenţe şi cunoştinţe dobândite

• Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, 
ştiinţa materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, 
informatică şi automatică.

• Pregătire în domeniul ingineriei și protecţiei mediului în industrie

• Noţiuni de bază privitoare la cercetarea şi dezvoltarea tehnologică 

• Însuşirea noţiunilor fundamentale de tehnologie şi dobândirea de deprinderi în aplicarea 
acestora în conducerea optimală a proceselor tehnologice din industria chimică şi protecţia 
mediului.

• Pregătire specifică în: monitorizarea calităţii mediului, legislaţia de mediu, managementul 
integrat al deşeurilor, controlul poluării industriale şi managementul riscului, protecţia 
calităţii apelor naturale, industriale şi reziduale, tratarea apelor în scop potabil şi industrial, 
instrumente de management de mediu, reducerea la sursă a poluării apei, aerului şi solului 
etc.

• Exploatarea în condiţii optime a staţiilor şi instalaţiilor de combatere a poluării mediului.

Discipline (selecție)

Generale: Chimie generală, Chimie anorganică, Fizică, Chimie organică, Chimie analitică, 
Chimie analitică instrumentală, Știința materialelor, Algebră și Geometrie, Analiză matematică, 
Matematici asistate de calculator, Utilizarea și programarea calculatoarelor, Chimie-fizică.

De specialitate: Chimia mediului, Climatologie, meteorologie şi hidrologie, Gestionarea deşeurilor, 
Biotehnologii în protecţia mediului, Fundamente de ingineria mediului, Instalații și utilaje în 
ingineria mediului, Topografie şi geodezie, Monitorizarea factorilor de mediu, Controlul poluarii 
apelor, solului şi aerului, Tehnologii industriale şi poluanţi specifici, Electrochimie şi protecţia 
anticorozivă, Dispersia poluanţilor, Surse de energie alternative, Reţele hidroedilitare, Tehnologii 
de epurare a apelor uzate, Tehnologii de tratare a apei, Procesarea deşeurilor, Bilanţ de mediu, 
Impactul industriei asupra mediului, Legislaţie de mediu, Controlul calităţii factorilor de mediu, 
Dezvoltare durabilă, Management de mediu în industrie.
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Perspective ale absolvenţilor

Programul de studii universitare de licență IPMI este în concordanță cu cerințele pieței muncii și 
ale calificarilor din mediul economic, astfel încât absolvenții, pe baza competențelor obținute la 
finalizarea primului ciclu universitar, se pot angaja în: 

Domeniu protecției mediului în industrie: - strategii și politici de mediu (lupta împotriva 
schimbărilor climatice; protecția și gospodărirea apelor; poluarea atmosferei și poluarea fonică; 
poluarea solului, biodiversitate etc); - management de mediu și calitate (sistem de management 
de mediu și audit; eticheta ecologică europenă; evalurea ciclului de viață a produsului etc); - 
economie circulară (producție și consum durabil; utilizarea eficientă a resurselor); - consultanță 
în protecția mediului (avize; acorduri; autorizații integrate de mediu; reglementări/obligații de 
mediu etc).

Domeniul  Ingineria mediului: - industrie durabilă (consum și producție curată); - tehnologii 
ecologice (prevenirea poluării;  extractia și prelucrarea resurselor); - decarbonizarea și 
modernizarea industriilor mari consumatoare de energie (oțel, ciment); - surse de energie curată.

Laborator de Tehnologii avansate in protectia 
mediului-Instalatie de filtrare a apei

Laborator de Protectia mediului-Instalatie de 
tratare a apei prin osmoza inversă
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Domenii conexe (chimie, automotive, agricol, servicii).

De asemenea, stagiul de practică aferent specializării IPMI are alocat un număr de 240 ore (8 
credite) și se desfășoară la finalul anului III de studiu la unul din partenerii tradiționali de practică 
din mediul economic privat - departamentele de mediu ale unităților de producție, unități de 
consultanță și servicii de mediu; firme de colectare și reciclare deșeuri - sau din sectorul bugetar 
- instituții publice: primării, regii autonome apă-canal, agenţii de protecţia mediului, laboratoare 
de analiză și control, institute de cercetate și proiectare, universități. În domeniul specializării 
IPMI, partenerii economici tradiționali din zona județului Timiș sunt: companii cu activități având 
impact asupra mediului - Continental Automotive Romania, Haereus Romania, Dalli Production 
Romania SRL, Smithfield Romania, Azur SA , servicii de alimentare cu apă și de canalizare - RETIM 
Ecologic Service SA, AQUATIM SA, servicii de salubrizare - RETIM Ecologic Service SA, firme de 
colectare, valorificare, incinerare deșeuri - Pro Air Clean Ecologic SA, consultanță pe probleme de 
mediu - Denkstatt România SRL și instituții publice - Agenţiile pentru Protecţia Mediului.
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http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: CONTROLUL ȘI AVIZAREA PRODUSELOR 
ALIMENTARE (CAPA)

Domeniul: Inginerie chimică

Informații generale

• Cerinţe: diplomă de licență și concurs de admitere cu dosare 

• Durată: 2 ani (4 semestre: 3 semestre activități didactice și practică și un semestru pregătirea 
disertației); 120 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învățământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenților: Diplomă de Master în  domeniul Inginerie Chimică

Descrierea domeniului

Misiunea specializării este de a oferi o pregătire avansată în domeniul controlului și avizării 
produselor alimentare. Programul se adresează atât absolvenților care au la bază un program de 
licență în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare cât și celor care au absolvit un program de 
licență in domeniul Ingineriei Chimice.

Competențe și cunoștințe dobândite

Profesionale

• Dobândirea de cunoștințe noi și avansate în domeniul specializării

• Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză a noilor cunoștințe, creșterea capacității de 
identificare a unor direcții  noi de dezvoltare a domeniului și a posibilităților proprii de 
evoluție profesională

• Însușirea și aplicarea creativă a principiilor și tehnicilor de cercetare și proiectare specifice

• Dezvoltarea capacităților de lucru individuale și în echipă în domeniul cercetării și proiectării
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Transversale

• Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională 
și de conduită morală, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza studiului individual.

• Planificarea, monitorizarea și asumarea sarcinilor profesionale ale unui grup profesional 
subordonat.

• Informarea și documentarea permanentă în domeniul său de activitate și domenii conexe, în 
corelație cu nevoile pieței muncii.

Discipline

Cromatografie și analiză termică; Toxicologie și legislație; Alimente procesate; Opțional I (Oligomeri 
si polimeri biodegradabili/Produși bioactivi); Etică și integritate academică; Tehnici avansate 
de analiză fizico-chimică; Biotehnologie aplicată; Opțional II (Enzime în analiza produselor 
alimentare/Procese fermentative avansate); Biotransformări enzimatice; Algoritmi și software 
pentru simularea proceselor; Produse cosmetice naturale și sintetice; Opțional III (Nanomateriale/
Metode moderne de sinteză a materialelor anorganice). La acestea se adaugă în trei semestre 
practica profesională și în ultimul semestru practica de cercetare și elaborare a disertației.

Laborator de cromatografie Laborator de Analize spectroscopice
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Perspective ale absolvenților

La ora actuală există o cerere crescândă de procesare a produselor naturale pentru alimente și nu 
numai, alături de impunerea unor restricții tot mai mari în ceea ce privește calitatea materiilor 
prime. Pentru a face față acestor evoluții este nevoie de pregătirea unor specialiști dedicați, care 
să aibă cunoștințe solide legate de analiza, controlul și avizarea produselor alimentare. Totodată, 
prin conținutul cursurilor masterale în acest domeniu, sunt obținute competențe și cunoștințe și 
în direcții apropiate cum ar fi industria de sinteză organică fină, știința materialelor etc.

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: PRODUSE DE SINTEZĂ ORGANICĂ FINĂ, 
SEMISINTEZĂ ȘI NATURALE (PSOFSN)

Domeniul: Inginerie chimică

Informații generale

• Cerinţe: diplomă de licență şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 2 ani (4 semestre: 3 semestre activităti didactice și practică și un semestru pregătirea 
disertației); 120 credite ECTS

• Limba programului: română

• Forma de învățământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenților: Diplomă de Master în  domeniul Inginerie Chimică

Descrierea domeniului

Misiunea specializării este de a oferi o pregătire avansată în domeniul industriilor organice de 
bază și semisinteză, de sinteză medie și fină, de asemenea în biotehnologii organice, necesară în 
conducerea proceselor, exploatării instalațiilor și analizei produselor. Pe lângă direcțiile prezentate 
mai sus, specialiștii primesc noțiuni privitoare la cercetarea în domeniu, dezvoltare tehnologică și 
proiectare. Ei trebuie să fie capabili sa interacționeze cu cerințele unor domenii conexe: industrie 
alimentară, textilă, de prelucrare a pielii, produse macromoleculare, industria medicamentelor, 
pentru care sunt principalii furnizori de materii prime sau intermediari, auxiliari etc.
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Competențe și cunoștințe dobândite

Profesionale

• Dobândirea de cunoștințe noi și avansate în domeniul specializării

• Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză a noilor cunoștințe, creșterea capacității de 
identificare a unor direcții  noi de dezvoltare a domeniului și a posibilităților proprii de 
evoluție profesională

• Însușirea și aplicarea creativă a principiilor și tehnicilor de cercetare și proiectare specifice

• Dezvoltarea capacităților de lucru individuale și în echipă în domeniul cercetării și proiectării

Transversale

• Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională 
și de conduită morală, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza studiului individual.

• Planificarea, monitorizarea și asumarea sarcinilor profesionale ale unui grup profesional 
subordonat.

• Informarea și documentarea permanentă în domeniul său de activitate și domenii conexe, în 
corelație cu nevoile pieței muncii.

Discipline

Cromatografie și analiză termică; Oligomeri si polimeri biodegradabili; Arome și odoranți; 
Opțional I (Prelucrarea maselor plastice/Produși bioactivi); Etică și integritate academică; Tehnici 
avansate de analiză fizico-chimică; Sinteza organică fină; Biotehnologie aplicată; Opțional II 
(Elastomeri/Procese fermentative avansate); Biotransformări enzimatice; Algoritmi și software 
pentru simularea proceselor; Produse cosmetice naturale și sintetice; Opțional III (Nanomateriale/
Metode moderne de sinteză a materialelor anorganice). La acestea se adaugă în trei semestre 
practica profesională și în ultimul semestru practica de cercetare și elaborare a disertației.

Perspective ale absolvenților

La ora actuală nu se mai poate vorbi de un domeniu strict dedicat produselor de un anumit tip, 
astfel încât un absolvent de licență poate aborda un program de master care îi dă cunoștințe, 
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abilități și competențe într-un domeniu multidisciplinar așa cum a fost gândit acest program 
de master. Preocupările corpului didactic care gestionează acest program s-au orientat spre 
legăturile industriei organice fine cu biotehnologiile, cu metodele avansate de analiză, cu 
domeniul maselor plastice, al materialelor anorganice speciale și nu în ultimul rând al ingineriei 
chimice.

Laborator de analiza de Rezonanță magnetică 
nucleară

Laborator de Analize avansate
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PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL 
MEDIULUI ÎN INDUSTRIE (IMMI)

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Informaţii generale

• Cerinţe: licență şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Master în domeniul Ingineria Mediului 

Descrierea specializării

Misiunea specializării IMMI este de a forma ingineri diplomați cu pregătire superioarǎ având 
competenţe şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, cu specializare în 
domeniul  protecţiei şi managementului de mediu, în paralel cu desfăşurarea unei activităţi de 
cercetare ştiinţifică proprie, în sprijinul mediului de afaceri interesat. 

În acest context, specializarea IMMI, se poate sintetiza în următoarele idei principale:

1. optimizarea tehnologiilor folosite în protecţia mediului  prin utilizarea materialelor şi 
tehnologiilor moderne în vederea realizării de produse mai performante, prin procedee mai 
productive şi la preţuri competitive;

2. implementarea de noi tehnici şi tehnologii cu consum redus de energie şi fără riscuri ecologice, 
pentru creşterea fiabilităţii şi durabilităţii produselor obţinute şi pentru obţinerea unei dezvoltări 
durabile; 

3. pregătirea tehnică şi economică a inginerului din specialitatea IMMI, îi conferă acestuia 
capacitatea de a soluţiona multiple şi complexe aspecte legate de creşterea perfomanţelor 
echipamentelor de a conduce optimal porcesele tehnologice din industria chimică;

4. iniţierea lor spre unele domenii de mediu de perspectivă: monitorizarea calităţii mediului, 
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legislaţia de mediu, managementul integrat al deşeurilor, controlul poluării industriale şi 
managementul riscului, protecţia calităţii apelor naturale, industriale şi reziduale, tratarea apelor 
în scop potabil şi industrial, reducerea la sursă a poluării apei, aerului şi solului etc.

5. se apreciează ca într-o economie performantă, rolul specialistului în ingineria mediului este 
indispensabil, iar cunoaşterea, proiectarea, selectarea şi cercetarea diverselor echipamente 
şi tehnologii, precum şi cunoaşterea soluţionării problemelor legate de protecţia mediului 
reprezintă punctul de pornire spre progres. 

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

Programul de studii de master IMMI își propune asimilarea de către masteranzi a următoarelor 
competenţe: 

1. Asigurarea/aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, sau 
obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de 
cercetare ştiinţifică;

2. Asigurarea unui volum de cunoştinţe de specialitate în domeniul ingineriei şi protecţiei 
mediului în special, dar şi în domeniul managementului mediului;

3. Asigurarea pregătirii specialiştilor în direcţia ingineriei şi protecţiei mediului, însuşirea 
noţiunilor de tehnologii avansate şi aplicarea acestora în conducerea optimală a proceselor 
tehnologice din industria chimică, utilizând algoritmi şi software pentru simularea acestora; 

4. Facilitarea dobândirii de cunoştinţe în controlul poluanţilor industriali, managementul 
factorilor de mediu, managementul integrat al deşeurilor, metode speciale de analiză şi nu în 
ultimul rând în designul proceselor industriale;

5. Stimularea comunicării, lucrului în echipă, cooperării interdisciplinare şi inovării;

6. Dobândirea de cunoștiințe avansate în auditul, legislaţia şi managementul din domeniul 
protecției mediului.
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Cunoștiințele dobândite se pot concretiza în:

1. Capacitatea de a analiza, dezvolta și conduce un proces industrial;

2. Capacitatea de a proiecta, dezvolta și testa materiale utilizate în domeniul mediului sau în 
diverse sectoare economice;

3. Capacitatea de a dimensiona un echipament sau proces tehnologic cu respectarea principiului 
dezvoltării durabile;

4. Elaborarea unor proceduri de obținere, testare, caracterizare, depozitare, transport sau utilizare 
a produselor în concordanță cu legislația UE;

5. Implementarea tehnicilor existente în domeniul ingineriei și protecției mediului;

6. Elaborarea, implementarea și finalizarea unui proiect de cercetare.

Discipline

Controlul poluanţilor industriali, Managementul integrat al deşeurilor, Managementul integrat 
calitate mediu, Procese și utilaje în ingineria mediului/Procese la interfață în ingineria mediului 
(Opțional, O-1), Analiza de mediu a proceselor industriale, Tehnologii avansate de tratare şi 
epurare a apei, Etică și integritate academică,  Metode spectroscopice de analiză în industria 
chimică anorganică și protecția mediului/Metode avansate de caracterizare a materialelor 

Laborator de Tehnologii electrochimice si 
fotocatalitice în protecția mediului

Laborator de Tehnologii avansate în protectia 
mediului
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anorganice și a factorilor de mediu (O-2), Managementul resurselor de apă/Managementul 
factorilor de mediu (O-3), Tehnologii avansate în protecţia mediului, Managementul resurselor 
energetice, Algoritmi şi software pentru simularea proceselor, Producție și consum durabile/
Exploatarea utilajelor în depoluarea mediului (O-4). 

Fiind un program de masterat profesional, planul de învățământ include 3 stagii de practică 
profesionala (140 ore/stagiu) și un stagiu de practică de cercetare (170 ore/stagiu).

Perspective ale absolvenţilor

Prin finalizarea studiilor de master absolvenții specializării IMMI au dobândit cunoştinţe avansate 
de specialitate în domeniul ingineriei şi protecţiei mediului.

Titlul de absolvent în specializarea IMMI deschide un spectru larg de oportunități de angajare, atât 
în sectorul bugetar, în instituții publice (Primării, Agenţii de protecţia mediului; Garda de mediu), 
Regii autonome apă-canal, Institute de cercetate și proiectare, Învățământul preuniversitar și 
universitar, cât și în sectorul privat: Firme de consultanță și servicii de mediu, Departamentele 
de mediu ale unităților de producție, Companii de colectare și reciclare deșeuri; Laboratoare de 
analiză și control.

De asemenea, un plus în perspectiva angajabilității pe piața muncii a absolvențiilor specializării 
IMMI în constituie obținerea Certificatului TUV Thuringen de excelență in managementul calității.



57

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: INGINERIA COMPUȘILOR ANORGANICI 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (ICAPM)

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Informaţii generale

• Cerinţe: diplomă de licență şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Master în domeniul Inginerie Chimică 

Descrierea specializării

Misiunea specializării de master ICAPM este de a forma cadre cu pregătire superioară având 
competenţe şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, cu specializare în 
domeniul  ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului, în paralel cu desfăşurarea unei 
activităţi de cercetare ştiinţifică proprie, în sprijinul mediului de afaceri interesat.

În acest context, specializarea ICAPM, se poate sintetiza în următoarele idei principale:

• optimizarea tehnologiilor folosite în industria chimică anorganică prin utilizarea materialelor 
şi tehnologiilor moderne în vederea realizării de produse mai performante, prin procedee 
mai productive şi la preţuri competitive;

• implementarea de noi tehnici şi tehnologii cu consum redus de energie şi fără riscuri 
ecologice, pentru creşterea fiabilităţii şi durabilităţii produselor obţinute şi pentru obţinerea 
unei dezvoltări durabile;

• pregătirea tehnică şi economică a inginerului din specialitatea ICAPM, îi conferă acestuia 
capacitatea de a soluţiona multiple şi complexe aspecte legate de creşterea perfomanţelor 
echipamentelor de a conduce optimal porcesele tehnologice din industria chimică;

• iniţierea lor spre unele domenii de mediu de perspectivă: monitorizarea calităţii mediului, 
legislaţia de mediu, managementul integrat al deşeurilor, controlul poluării industriale şi 
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managementul riscului, protecţia calităţii apelor naturale, industriale şi reziduale, tratarea 
apelor în scop potabil şi industrial, reducerea la sursă a poluării apei, aerului şi solului etc.

• se apreciează ca într-o economie performantă, rolul absolventului specializării ICAPM este 
indispensabil, cunoaşterea, proiectarea, selectarea şi cercetarea diverselor echipamente 
şi tehnologii, precum şi soluționarea problemelor legate de protecţia mediului reprezintă 
punctul de pornire spre progres.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

Programul de studii de master ICAPM își propune asimilarea de către studenții masteranzi a 
următoarelor competenţe:

1. Asigurarea/aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă, sau într-un domeniu apropiat sau 
obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de 
cercetare ştiinţifică;

2. Asigurarea însușirii unui volum de cunoștinţe de specialitate din domeniul ingineriei compuşilor 
anorganici în special, dar şi din domeniul protecţiei mediului;

3. Asigurarea pregătirii specialiştilor în direcţia ingineriei chimice anorganice şi a protecţiei 
mediului, însuşirea noţiunilor de tehnologii avansate şi aplicarea acestora în conducerea optimală 
a proceselor tehnologice din industria chimică anorganică, utilizând algoritmi şi software pentru 
similurarea acestora;

4. Facilitarea dobândirii de cunoştinţe în controlul poluanţilor industriali, în tehnologii avansate 
de tratare şi epurare a apelor, în sinteza produselor anorganici cu proprietăţi dirijate, metode 
speciale de analiză şi nu în ultimul rând ingineria şi designul proceselor industriale;

5. Stimularea comunicarii, lucrului în echipă, cooperării interdisciplinare şi inovării;

6. Dobândirea de cunoștiințe avansate în auditul, legislaţia şi managementul din domeniul 
protecției mediului.

Discipline

Tehnologii ecologice în industria chimică anorganică, Algoritmi şi software  pentru simularea 
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proceselor, Controlul poluanţilor industriali, Chimia fizică a interfeţelor, Etică și integritate 
academică, Tehnologii avansate de tratare şi epurare a apei, Proiectare asistată de calculator, 
Metode moderne de sinteză a materialelor anorganice, Sinteza produselor anorganice cu 
proprietăţi dirijate, Ingineria reacţiilor chimice şi utilaje specifice / Designul proceselor industriale 
(Opțional, O-1), Metode spectroscopice de analiză / Metode modene de analiză a compuşilor 
anorganici (O-2), Tehnologii electrochimice avansate / Tehnologii avansate de acoperiri galvanice 
(O-3), Analiza de mediu a proceselor  industriale / Managementul integrat al deşeurilor (O-4). 

Perspective ale absolvenţilor

Competențele și cunoștințele dobândite în cadrul Programului de studii de master ICAPM 
recomandă absolvenții ca fiind capabili să se adapteze la situațiile existente și cele noi dintr-un 
spectru foarte larg de activități specifice mediului industrial. 

Titlul de absolvent în specializarea ICAPM deschide un spectru larg de oportunități de angajare, 
atât în domeniul vast al ingineriei, cât și în domeniile specifice ingineriei chimice și ingineriei 
mediului. Se pot accesa locuri de muncă în sectorul bugetar – în instituții publice (Primării, 
Agenții județene de protecția mediului, Garda de mediu), Regii autonome apă-canal, Institute 
de cercetate și proiectare, Învățământ preuniversitar și universitar, respectiv sectorul privat în 
Companii multinaționale din domeniul fabricării de componente auto (automotive), Unități de 
producere și comercializare de produse chimice cu utilizare în diferite domenii, Laboratoare de 
analiză și control.

Laborator de Tehnologii convenționale 
pentru protecția mediului

Laborator de Electrochimie, coroziune, 
tehnologii electrochimice
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De asemenea, un plus în perspectiva angajabilității pe piața muncii a absolvențiilor specializării 
ICAPM în constituie obținerea Certificatului TUV Thuringen de excelență in managementul 
calității.

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: TEHNICI POLIGRAFICE (TP)

Domeniul: ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE 

Informaţii generale

• Cerinţe: diplomă de licență şi concurs de admitere cu dosare

• Durată: 2 ani (4 semestre); 120 credite ECTS 

• Limba programului: română

• Forma de învăţământ: zi

• Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Master în domeniul Științe Inginerești 
Aplicate 

Descrierea specializării

Misiunea programului de studii universitare de master TEHNICI POLIGRAFICE este de a asigura 
o formare profesională superioară, în scopul dezvoltării personale şi inserţiei profesionale a 
individului, respectiv în scopul satisfacerii nevoilor de competenţă într-un domeniu vital pentru 
societate.

Programul de studii de master TEHNICI POLIGRAFICE pregăteşte specialişti în domeniul editură-
imprimare, destinaţi coordonării şi bunei derulări a proceselor de producţie şi exploatare a 
maşinilor şi utilajelor în editură, tipografie, serigrafie, tampografie, flexografie, imprimare 
digitală şi finisare a lucrărilor imprimate, inclusiv implicării în procesele de creaţie. Programul de 
studii universitare de master va avea în mod pregnant un caracter practic, accentul punându-se 
pe utilizarea curentă de aplicaţii software specifice, operarea pe maşini şi utilaje specifice, astfel 
încât absolvenţii să poată executa şi conduce oricare din etapele proceselor menţionate, de la 
tehnoredactare şi machetare, până la finisarea cărţilor şi materialelor publicitare grafice de mare 
suprafaţă. 

Există o cerere tot mai mare de specialişti capabili să utilizeze cele mai noi programe de conducere 
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şi proiectare de procese, de analiză şi design de noi compuşi în activităţi de cercetare dar şi 
proiectare la cererea beneficiarilor.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

• Analizarea şi folosirea conceptelor şi teoriilor moderne în ceea ce priveşte cunoaşterea 
tehnologiilor utilizate în domeniul poligrafic;

• Utilizarea de aplicaţii software avansate pentru identificarea şi definirea unui concept şi/sau 
proiect cu aplicaţii în domeniul poligrafic;

• Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor informatice şi instrumentelor de bază utilizate 
pentru măsurarea şi evaluarea performanţelor necesare evaluării activităţilor specifice 
domeniului poligrafic;

• Utilizarea conceptelor de management în domeniul poligrafic;

• Utilizarea principiilor cercetării ştiinţifice specifice domeniului poligrafic şi aplicarea acestora 
în realizarea unei comunicări orale/în scris, care să pună în evidenţă cercetările, materialele 
şi echipamentele specifice domeniului.

Discipline

Sisteme de achizitii: interfețe și instrumentație virtuală; Materiale poligrafice I; Procese 
poligrafice I; Opțional I: Management și Marketing în industria tipografică/ Antreprenoriat 
în industria poligrafică; Opțional II. Tehnică fotografică/ Artă fotografică; Tehnoredactare 
computerizată; Materiale poligrafice II; Procese poligrafice II: Imprimare sticlă, porțelan, 
materiale plastice, textile/ Ambalaje -Eco-design și tehnici de împachetare: Protecția muncii și 
a mediului în industria poligrafică; Legislație mass-media, etică și drept de autor; Opțional IV. 
Asigurarea calității/ Managementul calității; Opțional V. Multimedia/ Design grafic; Opțional VI. 
Nanomateriale / Materiale compozite.
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PREZENTARE CORP PROFESORAL

Lista cadrelor didactice CAICAM

• Ș.l.univ.dr.ing. ARDELEAN Radu-Ovidiu

• Conf.univ.dr.ing. CIOPEC Elvira Mihaela

• S.I.univ.dr.ing. COCHECI Laura

• As.univ dr.ing. COSTEA Liviu-Virgil

• S.l.univ.dr.ing. DAN Mircea-Laurentiu

• Prof.univ.dr.ing. DAVIDESCU Corneliu-Mircea

• Conf.univ.dr.chim. DUŢEANU Narcis-Mihai

• Conf.univ.dr.ing. FAGADAR Gheorghe-Reinhold

• Conf.univ.dr.ing. GHEJU Marius-Traian

• Prof.univ.dr.ing. IANOS Robert-Gabriel

• Ș.l.univ.dr.ing. JURCA Romul-Marius

• Conf.univ.dr.ing. KELLENBERGER Andrea-Rozalia

• Ș.l.univ.dr.ing. LAŢIA Adina-Mihaela

• Conf.univ.dr.ing. LAZĂU Radu Ioan

• Conf.univ.dr.ing. LUPA Lavinia-Afrodita

• As.univ.dr. ing. MAGDA Angela

• Prof.univ.dr.ing. MANEA Florica

• Ș.l.univ.dr.ing. MOŞOARCĂ Giannin-Emanuel

• Conf.univ.dr.ing. MUNTEAN Cornelia-Veronica

• Prof.univ.dr.ing. NEGREA Adina-Georgeta

• Prof.univ.dr.ing. NEGREA Petru

• Prof.univ.dr.ing. PODE Rodica

• S.l.univ dr.ing. POP Aniela Carmen

• Ș.l.univ.dr.ing. REISZ Erika

• S.l.univ dr.ing. VANCEA Cosmin-Nicolae
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• Prof.univ.dr.ing. VASZILCSIN Nicolae

• Conf.univ.dr.ing. VODA Raluca-Diana

Lista cadrelor didactice CAICON

• Ș.l.univ.dr.ing. BADEA Valentin

• Ș.I.univ.dr.ing. BORAN Sorina

• As.univ.dr. ing. DREAVĂ (APARASCHIVEI) Diana

• Conf.univ.dr.ing. DUMITREL Gabriela-Alina

• Prof.univ.dr.ing. HĂDĂRUGĂ Daniel-Ioan

• Conf.univ.dr.ing. MEDELEANU Mihai-Aurel

• Ș.l.univ.dr.ing. MILEA Marius-Silviu

• Ș.I.univ.dr.ing. NIŢU Sabina-Violeta

• Ș.l.univ.dr.ing. ORDODI Valentin 

• Ș.l.univ.dr.ing. PANĂ ANA-MARIA

• Ș.l.univ.dr.ing. PAUL Ana-Cristina

• Ș.l.univ.dr.ing. PĂDURE Mirabela-Aurora

• Ș.l.univ dr.ing. PĂUȘESCU Iulia

• Prof.univ.dr.ing. PETER Francisc

• Ș.l.univ.dr.ing. POPA Simona-Alina-Ana

• Prof.univ.dr.ing. RUSNAC Lucian-Mircea

• S.l.univ.dr.ing. RUSU Gerlinde-Iuliana

• Ș.l.univ.dr.ing. TĂMAŞ Andra-Dana

• Ș.l.univ.dr.ing. TODEA Anamaria

• Prof.univ.dr.ing. TODINCA Teodor 
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Plan de învăţământ şi fișele disciplinelor pentru 
programele de studii gestionate de facultate

LICENŢĂ:

• http://chim.upt.ro/attachments/article/116/2019-2020_An_I-II_IC.PDF

• http://chim.upt.ro/attachments/article/116/2019-2020_An_III-IV_CISOPC.PDF

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-
organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc

• http://chim.upt.ro/attachments/article/117/2019-2020_An_III-IV_ISAPM.PDF

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/117-ingineria-substantelor-anorganice-si-
protectia-mediului-isapm

• http://chim.upt.ro/attachments/article/118/2019-2020_An_I-II_IM.PDF

• http://chim.upt.ro/attachments/article/118/2019-2020_An_III-IV_IPMI.PDF

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/118-ingineria-si-protectia-mediului-in-
industrie-ipmi

• http://chim.upt.ro/attachments/article/119/2019-2020_An_I-II_IPA.PDF

• http://chim.upt.ro/attachments/article/119/2019-2020_An_III-IV_CEPA.PDF

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/119-controlul-si-expertiza-produselor-
alimentare-cepa
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MASTER:

• http://chim.upt.ro/attachments/article/120/Plan_CAPA_2019a.pdf

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master/120-controlul-si-avizarea-produselor-
alimentare-capa

• http://chim.upt.ro/attachments/article/123/Plan_ICAPM_2019.pdf

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master/123-ingineria-compusilor-anorganici-si-
protectia-mediului-icapm

• http://chim.upt.ro/attachments/article/121/Plan_PSOFSN_2019a.pdf

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master/121-produse-de-sinteza-organica-fina-
semisinteza-si-naturale-psofsn

• http://chim.upt.ro/attachments/article/124/Plan_de_invatamant_IMMI_2020-2021.pdf

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master/124-ingineria-si-managementul-mediului-
in-industrie-immi

• http://chim.upt.ro/attachments/article/246/2017-2018%20MASTER%20TP.pdf

• http://chim.upt.ro/ro/programe-studii/master/246-tehnici-poligrafice-tp-domeniul-
stiinte-ingineresti-aplicate 
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