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Universitatea Politehnica Timișoara 
Facultatea de Chimie Industrială și 

Ingineria Mediului 



Domenii / Specializări de licență (4 ani): 

Inginerie 
Chimică 

Chimia şi Ingineria 
Substanţelor Organice, 

Petrochimie şi 
Carbochimie (CISOPC)  

Ingineria Substanţelor 
Anorganice şi Protecţia 

Mediului (ISAPM) 

Ingineria 
Mediului 

Ingineria şi Protecția 
Mediului în Industrie 

(IPMI) 

Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

Controlul și Expertiza 
Produselor Alimentare 

(CEPA) 



 

CONCURS DE DOSARE 
 
 

                Media de admitere = Media la bacalaureat 
 

bm 

   Cifra de şcolarizare: 

● INGINERIE CHIMICĂ:    55 locuri fără taxă  
          (30 locuri cu taxă) 
● INGINERIA MEDIULUI:  35 locuri fără taxă  
          (20 locuri cu taxă) 
● INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE:  
                      35 locuri fără taxă  

                     (30 locuri cu taxă) 

Modalitate de admitere: 

 
2020 - ADMITERE ONLINE 

 



Cazare / Masă 

Activități 
sportive 

Acces 
documentare 

Burse 

Voluntariat 

Colaborări cu 
mediul 

economic / 
Angajabilitate 



Burse 

● burse oferite de companii; 

● burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ (292 

universități) şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa, Spania, Anglia, 

Cipru, Olanda, etc.); 

● burse oferite de MEN 

Bursă socială 
– 580 lei 

Bursă de 
merit II  

– 600 lei 

Bursă de 
merit I  

– 700 lei 

Bursă de 
performanță II  

– 800 lei 

Bursa de 
performanță I 

– 1000 lei 

● burse din venituri proprii UPT: 500 lei pentru media 10, 400 lei pentru 

premii obținute la concursuri naționale.  

 

Toate tipurile de burse se pot cumula. 



● 16 cămine dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie şi 

spălătorie pe fiecare etaj; 

Cazare pentru toţi studenţii în căminele UPT 



● masă subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii, contribuţia 
studentului fiind de 8 lei / meniu complet de prânz; 

Masă la cele 2 restaurante studențești  



Acces gratuit la 2 baze sportive 

bazine de înot interior și exterior 

săli de sport 

terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă 

pistă de atletism 

terenuri de tenis și baschet 



Alte facilități 

● programe de consiliere a studenţilor prin intermediul Centrului de Consiliere 

și Orientare în Carieră (CCOC); 

● tabere gratuite pentru studenți în vacanţele de vară; 

● transport în comun (RATT) gratuit;  

● transportul CFR gratuit. 



Acces documentare 

• 650 de locuri de studiu; 
• Sală de studiu deschisă non-stop;  

• Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri; 
• 5 săli de studiu grup pentru studenţi; 
• Sali și amfiteatre pentru conferințe.  




