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Ești student în primul an la Universitatea Politehnica
Timișoara și ai o grămadă de întrebări în ceea ce
privește studenția?
Iată un ghid care conține toate informațiile de care ai
nevoie pentru ca acest nou început să fie mai ușor!
Îți urăm un călduros bun venit și mult succes în acest an
universitar!
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Cuvânt înainte
Dragi colegi,
Am bucuria de a vă ura un călduros “Bun venit!” în comunitatea
Universității Politehnica Timișoara. Sunt multe lucruri care pot fi
spuse despre anii de studenție, dar singurul lucru cert este că va
fi o experiență pe care v-o veți construi singuri. Vă încurajez să
vă investiți timpul astfel încât să creșteți, să învățați și să deveniți
membri activi ai comunității. Implicați-vă în proiectele în care
credeți, abuzați de toate oportunitățile care vi se oferă și priviți
cu seriozitate procesul educațional în care sunteți angrenați, iar la
finalul anilor de studiu să vă uitați în urmă și să nu aveți niciun regret.
Vă invit să fiți deschiși, toleranți și să îi tratați pe toți cei din jur așa
cum vă doriți să fiți tratați la rândul vostru. Fiți voi înșivă și luptați
pentru lucrurile în care credeți! Nu uitați că ține de fiecare din noi
cum contribuim la bunul mers al comunității din care facem parte!
Vă asigur că mereu când veți avea o problemă veți găsi deschidere
în colegii voștri studenți reprezentanți, dar și în conducerea
universității și în structurile subordonate.
Vă urez un an de studiu remarcabil, plin de tot ceea ce aveți nevoie
pentru dezvoltarea voastră personală și profesională! Sper din suflet
să ne vedem la cât mai multe evenimente și acțiuni studențești!
Cu deschidere,
Alexandru Luca
reprezentantul studenților în Consiliul de
Administrație UPT
alexandru.luca3@student.upt.ro
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Dragi studenți,
Sunt sigur că, alegând Universitatea Politehnica Timișoara,
așteptările voastre sunt mari. Veniți în cea mai veche universitate
din Vestul României care, încă de la înființare, a avut legături foarte
puternice cu companiile din regiune, o parte dintre primii profesori
fiind formați în universități occidentale, o universitate cu un
patrimoniu deosebit, în care și-au finalizat studiile peste 135.000 de
absolvenți, activi în țară sau peste tot pe mapamond.
Vă așteptăm cu o infrastructură educațională foarte bună, cu una
dintre cele mai moderne biblioteci, cu o bază sportivă de excepție,
cu proiecte antreprenoriale și cu o prezență puternică în zona
culturală. Veți fi beneficiarii unui an 2023 în care Timișoara este
Capitală Europeană a Culturii, an în care Politehnica va fi foarte
prezentă cu o serie de proiecte din zona de intersecție dintre artă și
tehnologie.
Sunt convins că energia și implicarea voastră ne va ajuta să ne
îndeplinim obiectivele asumate iar, atât în timpul studiilor cât și după
absolvire, veți asigura continuitatea prezenței brandului Politehnicii
timișorene în primele branduri academice ale României.
Vă doresc mult succes în noul an universitar!

Conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN
Rectorul Universității Politehnica Timișoara
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Cum funcționează
universitatea

Cum funcționează
universitatea?
Universitatea Politehnica Timişoara
(UPT) este una dintre cele mai
importante universităţi tehnice din
Europa Centrală şi de Est. UPT a fost
înfiinţată în anul 1920 și are ca și misiune
cercetarea și formarea studenților în
toate cele trei cicluri de studii (licență,
masterat și doctorat).
Responsabilitatea de a asigura
buna funcţionare a Universităţii
revine Consiliului de Administrație și
Senatului UPT, care sunt ajutate de
structuri academice, precum facultăți și departamente, sau direcții
administrative, precum direcția socială.
Cel mai important regulament este Carta UPT, care definește
structura, funcţiile și organizarea generală a întregii universități.

Consiliul de Administrație CA-UPT
Asigură conducerea executivă a Universității, propune bugetul și
regulamente către Senat și se asigură de implementarea acestora.
Acesta este compus din:

Rector

• Este reprezentantul legal al universității și asigură
managementul acesteia.
• Coordonează activitatea Consiliului de Administrație.

5 Prorectori

• Susține activitatea rectorului prin gestionarea unui anumit
portofoliu din următoarele:
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• Proces de învățământ, problematică studențească și
asigurarea calității
• Cercetare științifică, inovare, și transfer tehnologic
• Managementul resurselor și politici financiare
• Relații internaționale
• Comunicare, imagine și relația cu mediul socio-economic

Directorul General Administrativ

• Gestionează activitatea personalului auxiliar și a patrimoniului.

Decanii Facultăților

• Sunt responsabili de conducerea facultăților.

Student reprezentant

• Reprezintă interesele tuturor studenților din UPT

Senatul Universitar
Reprezintă întreaga comunitate
universitară, formată din totalitatea
cadrelor didactice și studenții,
fiind alcătuit din 75% reprezentanți
ai personalului didactic și 25%
reprezentanți ai studenților.
Senatul are ultimul cuvânt de zis în toate problemele legate
de universitate, adoptă toate regulamentele, monitorizează şi
controlează activitatea Consiliului de Administraţie.

Cum te afectează pe tine Senatul Universitar?
Senatul Universitar te afectează prin regulamentele pe care le
adoptă, principalele fiind:
• Statutul Studentului - conține drepturile și obligațiile tale, îl
poți citi aici;
• RODPI (Regulamentul de Organizare și Desfășurare a
Procesului de Învățământ) Licență - prezența la cursuri, cum se
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•
•
•
•

acordă notele, câte credite îți trebuie, îl poți citi de aici;
Codul de Etică - cum trebuie să te comporți în cadrul UPT, iar
acesta îl poți accesa aici;
ROFCCUPT - regulamentul căminelor care pot fi citite aici;
Regulamentul de Burse (poate fi citit aici);
Regulamentul de Taxe, aici;

Dragi boboci,
Sunt încântată să vă scriu atât din poziția de student reprezentant în
Biroul Senatului UPT, cât și din postura de simplu student care a fost
speriat înaintea începerii primului an de facultate și care continuă
să fie stresat înainte de fiecare sesiune. Pe parcurs am învățat că
studenția reprezintă mai mult decât o serie de cursuri, seminarii sau
laboratoare, ceea ce îmi doresc să descoperiți și voi.
În universitatea noastră, studenții sunt implicați activ în toate
deciziile care le influențează parcursul academic prin studenții
reprezentanți de grupă, serie, an, în Consiliul Facultății, în Senatul
Universității, sau alte comisii și structuri. De aceea, împreună cu
colegii mei, avem nevoie de deschidere din partea voastră în
semnalarea nevoilor și problemelor, pentru a face din ele priorități
ale universității. Ca membri responsabili ai comunității de studenți,
vă îndemn să vă informați asupra drepturilor și obligațiilor de care
dispuneți, să nu rămâneți indiferenți dacă acestea vă sunt încălcate
și să militați pentru un mediu academic așa cum vi-l doriți.
După cum reiese și din sintagmă, „reprezentarea studenților” este
despre, pentru și împreună cu studenții, astfel vă încurajez să apelați
cu încredere la studenții reprezentanți oricând simțiți nevoia!
Cele mai bune gânduri,
Roxana ALEXANDRU
reprezentantul studenților în Biroul Senatului UPT
roxana.alexandru@student.upt.ro
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Comisia de Etică și Deontologie
[DEX] Deontologie = Compartiment al eticii care se ocupă cu studiul
normelor şi obligaţiilor specifice unei profesiuni.
Mediul universitar este un spațiu vast, format atât din studenți și
cadre didactice, cât și din personal auxiliar. Toate aceste categorii
implicate trebuie să își desfășoare activitatea împreună, într-un
mediu cât mai sigur, controlat și având pârghiile necesare pentru a
sesiza orice neregulă, orice act de discriminare, de hărțuire ori de
lipsă a corectitudunii în procesul educațional din toate punctele de
vedere.
Principiile comunității UPT includ:
• Dreptatea și echitatea
• Profesionalismul
• Imparțialitatea și independența
• Integritatea morală
• Transparența
• Respectul și colegialitatea
• Libertatea gândirii și a exprimării
Comisia de Etică și Deontologia este entitatea răspunzătoare de
rezolvarea sesizărilor acestor nereguli sau nedreptăți și promovează
păstrarea unei comunități integre, corecte și sigure pentru fiecare
dintre noi.
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Bună tuturor!
Mi-am dorit să fac parte din această Comisie ca reprezentant al
studenților pentru că printre interesele mele se numără și militarea
împotriva discriminării de orice tip și împotriva hărțuiri și violenței.
Pentru ca anii de facultate să fie un parcurs cât mai plăcut pentru
toată lumea e nevoie ca noi toți să ne respectăm, să nu încercăm să
fraudăm sistemul și să sesizăm orice abatere spre a fi rezolvată.
Îmi doresc ca fiecare dintre voi să se simtă în siguranță, inclus
în comunitate și tratat în mod egal cu ceilalți, iar pentru asta vă
încurajez, de fiecare dată când simțiți că nu e așa, să mă contactați
și să căutăm împreună soluția. Acesta este un apel la implicarea și
dorința voastră de a păstra un mediu academic corect și imparțial.
Haideți să ne respectăm munca, unii pe alții, dar și regulile pe care
universitatea le impune!

Raluca CĂRARE
Student reprezentant în Comisia de Etică și
Deontologie UPT
raluca.carare@student.upt.ro

12

Despre Campusul
Universitar

Campusul Universitar UPT
Campusul universitar cuprinde 16 cămine studențești, cu o
capacitate de aproximativ 6500 de locuri de cazare, o cantină și o
policlinică studențească.

Viața la cămin
În calitate de student la UPT, beneficiezi de un loc asigurat la cămin.
Gestionarea locurilor și administrarea tuturor căminelor este
realizată de Direcția Socială UPT, situată la parterul căminului 4C din
complex.

Direcția socială - Date de contact
Tel. 0256 404322
E-mail: maria.palfalvi@upt.ro

Cazarea se realizează pe baza Contractului de Închiriere individual,
care conține toate regulile pe care trebuie să le respecți.
În calitate de student, când vii în anul I, locul de cazare deja îți este
asigurat. Tot ce poți face este să completezi o cerere pentru a sta în
aceeași cameră cu până la alți 4 prieteni.
Pentru studenții din anul II, III și IV, există un proces numit precazare
care se realizează în lunile mai-iunie când, în funcție de media din
anul precedent, poți alege la ce cămin și în ce cameră vrei să fii cazat.
Odată cazat la cămin, orice problemă sau situație este rezolvată de
comitetul studențesc de cămin sau administratorul căminului.
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Comitetul Studențesc de Administrator
Cămin CSC
•

Este ales de toți studenții
cazați în cămin

•

Este compus din
președintele de cămin și un
responsabil pentru fiecare
palier (etaj)

•

Gestionează facilitățile
comune și rezolvă
problemele apărute

•

Este un angajat UPT

•

Încasează taxele de cămin

•

Realizează procesul de
cazare și decazare

Tipuri de cămine
Camere de 2 persoane
8C, 9C, 11C, 14C
Exista doua grupuri sanitare comune,
o bucătărie și o spălătorie la fiecare
nivel.
Fiecare cămin are cel puțin o sală de
lectură.
Camerele sunt dotate cu internet,
cablu TV, mobilier și un frigider.
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Camere de 4/5 persoane: 19C, 20C,
21C, 22C, 1C, 2C, 4C, 7C, 1MV, 2MV
Există un grup sanitar comun pentru fiecare două
camere și o spălătorie și o bucătărie la fiecare nivel.
Fiecare cămin are cel puțin două săli de
lectură.
Camerele sunt dotate cu internet,
cablu TV, mobilier și un frigider.

Cantina UPT
Cantina Studențească UPT este compusă
din localul de tip autoservire de la parter și
săli multifuncționale la etaj. Este deschisă
în intervalul orar 12:00-18:00, deci nu se
servește micul dejun.
Oferta este diversă, nu există un
meniu fix, există o selecție de
preparate pe care tu le alegi și
pe care le plătești.
16

In calitate de student UPT, poţi cumpăra cartele de masă, pe care le
poți folosi pentru a cumpăra preparatele la un preț redus.

Policlinica studențească
În cadrul cabinetelor medicale din
policlinică poți beneficia de consultații
și tratamente gratuite în următoarele:
• medicină generală
• psihiatrie
• dermatologie
• ORL
• chirurgie
• planning familial
• stomatologie
Deoarece Policlinica este administrată
de UPT împreună cu UVT și UMFT uneori
poate fi greu să știi cărui medic trebuie
să i te adresezi, de aceea, cel mai bine
este să te uiți peste orar înainte.
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Harta

18

Beneficii și servicii

Biblioteca UPT
În calitate de student vei beneficia de cardul de bibliotecă. Pentru a
îl primi, trebuie să mergi cu carnetul de student și buletinul la sediul
bibliotecii. Acesta trebuie reactivat anual și îți permite accesul în
cămine, bibliotecă și bazele sportive UPT. Eliberarea cardului este
gratuită, însă, dacă îl pierzi, duplicatul o să coste 20 de lei.
În funcție de câte exemplare sunt, poți împrumuta un titlu de
la o zi până la 6 luni. Procesul de imprumutare și returnare este
automatizat, folosind stațiile de selfcheck, iar prelungirea termenului
de împrumut se poate face și de acasă folosind catalogul online.
Pe lângă colecția de cărți și documente audio-vizuale de peste
1.000.000 de volume, pe care Biblioteca le pune la dispoziție
studenților gratuit, BUPT oferă și următoarele servicii:
•
•
•
•

O sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe săptămână;
Săli de studiu individuale și în grup;
Spațiu IT cu 180 de locuri și acces la calculatoare;
Copy Center unde poți scana și tipări contra cost
documente la un preț redus;
• Spații de relaxare precum o sală de ping-pong;
• Serviciu de printare 3D ;
• bookshop@upt magazinul Editurii Politehnica.
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Tot în clădirea Bibliotecii mai există și Centrul de conferințe UPT,
unde se organizează diverse evenimente pe parcursul anului.
Acestea au loc în următoarele spații: Auditorium, Amfiteatrele K1 și
K2 și Sala Polivalentă
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Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
CCOC este o structură a UPT care are rolul de a consilia și orienta
studenții pentru atingerea succesului în carieră.
Serviciile puse la dispoziția studenților sunt:
• Orientare și consiliere în carieră: identificarea abilităților,
aptitudinilor, intereselor și motivațiilor profesionale, traininguri de dezvoltare a competenţelor specifice traseului
profesional ales, consiliere și asistență în alcătuirea unui
plan personal de acțiune privind educația și viitoarea carieră
precum și a portofoliului de angajare, pregătire pentru
interviul de angajare, ateliere de dezvoltare a unor aptitudini
care pot crește șansele inserției pe piața muncii etc;
• Consiliere educațională: consiliere pentru alegerea
studiilor, traininguri de dezvoltare a abilităților de luare
a deciziilor, de stabilire a obiectivelor personale, de
management al timpului, de gestionare a stresului în sesiune,
consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de
învățare, consiliere pentru studenții cu nevoi speciale;
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• Relația cu mediul socio-economic: întâlniri cu reprezentanții
angajatorilor și profesioniști din diferite domenii, prezentări
și vizite în companii, oferte de practică, oferte de locuri de
muncă, târguri de oferte de carieră;
• Consiliere și evaluare psihologică: testare psihologică
cu instrumente specializate, autocunoașterea resurselor
personale, asistență pentru depășirea situațiilor dificile sau
chiar de criză etc.
• Voluntariat: implicarea în activitățile CCOC, în special
Caravana UPT în licee și Zilele Carierei;
Serviciile oferite de CCOC sunt gratuite și deschise tuturor
studenților Politehnicii. Înscrierea se realizează printr-un formular.
Pe lângă serviciile oferite pe tot parcursul anului universitar, CCOC
organizează și proiectele:
Zilele Carierei
De două ori pe an, în ultima săptămână a lunilor martie și octombrie,
la etajul I de la Cantina UPT, participă peste 60 de companii naţionale
şi internaţionale care expun la standuri, oferte de carieră pentru
studenţi şi absolvenţi (oferte de practică, oferte de locuri de muncă
precum şi alte posibilităţi de colaborare).
Zilele Consilierii
Eveniment bianual, organizat în fiecare semestru, în care studenții
UPT au posibilitatea de a participa la activități de dezvoltare
personală.
Caravana UPT
Studenții doritori se pot alătura cadrelor didactice în activitățile de
promovare a ofertei educaționale a UPT în licee;
Taberele Studențești
Împreună cu Guvernul României, UPT oferă studenților un sejur de 5
zile pe perioada verii, cu masa și cazarea asigurate, la mare, munte
sau în Delta Dunării.
23

Pentru a beneficia de un loc gratuit, trebuie să fii student înmatriculat
la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau masterat
și să fii integralist (adică să promovezi toate examenele).

Burse
În UPT se acordă 3 tipuri de burse: de performanță, de merit
și sociale. Doar bursele sociale se pot cumula cu bursele de
performanță sau de merit.
Bursele de performanță:
Bursa de performanță I se acordă studenților cu media 10 și are un
cuantum de 1000 lei/lună;
Bursa de performanță II se acordă studenților cu media cuprinsă
între 9,50 și 9,99 și are un cuantum de 800 lei/lună;
Bursele de merit:
Bursa de merit I se acordă studenților care au media mai mare sau
egală cu 9,00 și are un cuantum de 700 lei/lună;
Bursa de merit II se acordă studenților care au media mai mică decât
9,00 și are un cuantum de 600 lei/lună;
Numărul burselor de merit este limitat în funcție de fondul de burse
alocat!
Bursele sociale:
Se acordă studenților care se încadrează în criteriile sociale, aceasta
având un cuantum de 580 lei/lună;
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Baze sportive UPT
Baza sportivă 1 (în spatele bibliotecii)
• Stadionul Știința care conține un teren cu gazon natural și o
pistă de atletism,
• două terenuri de minifotbal cu gazon sintetic cu posibilitate
de acoperire iarna;
• o sală de culturism;

Educația Fizică la UPT
În primul și al doilea an de studiu, o să ai în fiecare semestru
o disciplină de educație fizică la care nu primești
note. Ca să promovezi trebuie să
acumulezi 7 prezențe.
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Ca să faci prezențe, trebuie să îți alegi un profesor la care vrei să
participi la activități. Trebuie să mergi mereu la același profesor
odată ce ai ales, alegerea acestuia făcându-se în primele săptămâni
de facultate.

Baza Sportivă 2

(în capătul aleii F.C. Ripensia)

o sală multifuncțională (baschet, volei, tenis de câmp);
• un bazin de înot acoperit;
• un bazin de înot în aer liber;
• patru terenuri de tenis de câmp cu nocturnă;
• o sală de fitness;
• o saună;
• două terenuri de baschet;
• două terenuri de handbal/minifotbal;
• două terenuri de fotbal cu gazon;
Accesul în bazinele de înot este gratuit pentru studenții UPT, însă poți
intra doar dacă ai cardul de bibliotecă activat.
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Erasmus+
Prin Erasmus + poți alege să studiezi un semestru sau două în
cadrul unei universități partenere din Uniunea Europeană. Selecția
se realizează în urma unui interviu, luând în considerare media
multianuală și cunoașterea unei limbi străine.
Dacă ai ales un program Erasmus și ești acceptat vei beneficia de o
bursă de minim 460€/lună, iar când o să te întorci înapoi o să-ți fie
echivalate disciplinele studiate.
Înscrierea se realizează pe platforma SoleMOVE -link în două runde,
prima în februarie-martie iar a doua în septembrie-octombrie.
Ghidul de utilizare al platformei îl găsești aici -link, iar pentru orice
întrebări nu ezita să trimiți un email la erasmus.outgoing@upt.ro.

Facilități digitale
Adresă de e-mail instituționalizată
La începutul anilor de studiu, se realizează pentru fiecare student o
adresa de e-mail de forma prenume.nume@student.upt.ro. Datele
de conectare (inclusiv parola) le primești pe adresa de mail cu care
te-ai înregistrat la admitere.
Această adresă este cea mai folosită în comunicarea în cadrul UPT,
deoarece toate cadrele didactice au o adresă instituțională de
forma prenume.nume@upt.ro.
Folosind contul de @student.upt.ro ai acces la:
• Rețeau de wi-fi UPT-eduroam
• Pachetul Microsoft Office 365 gratuit
• 1 terabyte memorie pe OneDrive
• Matlab, Simulink si Jetbrains suite gratis
• Licență de Windows

27

Campusul Virtual CV
cv.upt.ro este platforma digitală folosită de UPT pentru online and
mobile learning. Te loghezi folosind contul de student și ai acces la
resursele digitale pentru fiecare disciplină pe care o studiezi.
În cadrul CV poți încărca teme, primi note și susține teste. Ai grijă să
verifici la începutul fiecărui semestru că ești înrolat și pe campusul
virtual la fiecare disciplină care îți apare în orar.

student.upt.ro
Site-ul “student.upt.ro” este una dintre cele mai facile modalități de
a avea acces în câteva secunde la informații privind ce disciplinele
pe care le studiezi în acest an, notele primite și totodată poți să îți
plătești eventuale taxe de școlarizare.
Aici se realizează și procesul de precazare pentru studenții din anul
2+ și aici o să trebuiască să semnezi și să încarci contractul de studii.
Fii atent! Indiferent ce note ai pe Campusul Virtual, nota de pe
student.upt.ro este nota care se ia în considerare, deci verifică
mereu cu atenție și sesizează secretariatul dacă găsești o greșeală!

Aplicația de mobil Student UPT
Primește notificări despre ultimele proiecte UPT
și ale Ligilor studentești, accesează informații
despre Facultăți, Regulamente și Mobilități
Erasmus, verifică ce medie ai și notele din fiecare
semestru, toate acestea în aplicația de mobil
Student UPT!
Aplicația se găsește pe Magazin Play sau în Apple
Store și pentru a te conecta ai nevoie de contul
tău de student, prenume.nume@student.upt.ro.
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Policard
Folosind aplicația mobilă Student UPT
poți accesa secțiunea Policard care
îți oferă discount-uri la librării, centre
medicale, cafenele, restaurante,
magazine online și altele.
Pentru a obține reducerile, în cazul
partenerilor care au puncte fizice
de lucru, este necesar să prezentați
legitimația de student vizată sau
cardul Policard de pe aplicație.

Modulul Pedagogic
Modulul Pedagogic are o durată de 3 ani, cu discipline în fiecare
semestru, iar la finalizarea acestuia poți obține acreditarea necesară
de a preda în cadrul învățământului preuniversitar și universitar.
Înscrierea este opțională și se realizează prin completarea unei
cereri, disponibilă aici, pe care o scanezi și o trimiți la adresa de mail
suport.dppd@upt.ro.
Există o taxă în valoare de 100 lei pentru fiecare disciplină. Plata
se realizează în contul Politehnicii și trebuie menționată disciplina
pentru care plătești. În anul I, semestrul I studiezi “Psihologia
educaţiei” și în semestrul II “Pedagogie I.”
Ce discipline poți preda?
Orice absolvent de invatamant superior poate preda doar
discipline din domeniul și specializarea proprie. Absolventii
ingineri NU pot preda discipline cum ar fi: matematica, fizica,
chimie, ci doar discipline din specializarea lor.
După înscriere, ai grijă să te înrolezi pe CV la materia de pedagogie
pe care o ai. Poți participa la orice seminar din orar indiferent de
profesor.
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Student la UPT
Drepturi și obligații
Studenții sunt parteneri ai UPT cu drepturi depline și membri ai
comunității universitare cu obligații la fel de importante ca și
drepturile.
Cele 50 de drepturi și cele 18 obligații le poți găsi în Statutul
Studentului, codul adoptat de Senatul UPT în 2012, noi o să
prezentăm doar câteva, spre exemplu:
•
•
•
•

Dreptul la suport de curs gratuit
Dreptul unei evaluări obiective și nediscriminatorii
Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise
Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de
maximum 7 zile de la data susținerii examenului
• Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu
cadrele didactice
• Obligația de a elabora și susține lucrări originale
• Obligația de a respecta prevederile codului etic al UPT
• Obligația de a respecta corpul profesoral și personalul
auxiliar
• Obligația de a respecta drepturile de autor ale altor persoane
• Obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul
universitar
În cazul în care consideri că un drept ți-a fost încălcat, nu ezita să
apelezi la ajutorul reprezentantului de an (șeful de an) sau al Ligii de la
facultatea ta!
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Semestrul II

Semestrul I

Structura anului universitar

32

26.09.2022 - 23.12.2022

Predare

24.12.2022 - 08.01.2023

Vacan

09.01.2023 - 15.01.2023

Predare

16.01.2023 - 05.02.2023

Sesiune 1 - programarea 1

06.02.2023 - 12.02.2023

Vacan

13.02.2023 - 26.02.2023

Sesiune 2 - programarea 2

20.02.2023 - 09.04.2023

Predare

10.04.2023 - 17.04.2023

Vacan

18.04.2023 - 04.06.2023

Predare

05.06.2023 - 25.06.2023

Sesiune 3 - programarea 1

26.06.2023 - 09.07.2023

Sesiune 4 - programarea 2

Cum citim orarul?
în partea de sus
subgrupa

ziua
1.1

TS(l) A314

1.2
TS(l) A314

PTDM(s) A115
M
A
R
PCDD(l)
A306

I

ora

materia

în partea de jos

(s) - seminar
(l) - laborator
(c) - cur s
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Actele studenților
Contractul de studii
Este un document pe care îl semnezi în anul I și conține toate
informațiile privind ce trebuie să realizezi tu ca și student și ce
își asumă Universitatea că o să îți ofere. Începând din anul II o să
semnezi doar o anexă care conține toate disciplinele pe care
le studiezi în anul respectiv. Nu poți deveni student dacă nu ai
contractul semnat!

Carnetul de student
Carnetul de student este actul academic prin care demonstrezi
că ești student UPT. Acesta trebuie să fie vizat în fiecare an la
secretariatul facultății.

Legitimația de student
Legitimația de student reprezintă documentul prin care dispui
de gratuitate la transportul în comun la Societatea de Transport
Public Timișoara (STPT) și de 50% reducere la transportul feroviar în
România. Pe aceasta o primești împreună cu carnetul de student.

Cardul de bibliotecă
În calitate de student vei beneficia de legitimația UPT, sub formă de
card inteligent, care îţi oferă accesul în diverse locaţii UPT și dreptul
de a utiliza o serie de resurse din cadrul Universităţii Politehnica
Timișoara.

Adeverințe
Adeverințele care confirmă că ești student se primesc, la cerere, prin
mail adresat secretariatului secției tale.
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Dicționar Studențesc
Credite

Fiecare curs are alocat un număr de credite (de obicei între 3 și
7). Creditele reflectă cantitatea de muncă intelectuală dirijată și
independentă depusă de un student pentru o anumită disciplină. Un
credit se acordă pentru 25 de ore de activitate (curs, seminar, lucrări,
studiu individual, proiecte, examene, verificări). Este considerat
integralist studentul care a obţinut într-un an toate creditele (60)
aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale.

Curs

Predarea unei discipline sub forma unei lecții pe care trebuie să o
înveți și pe baza căreia vei fi examinat în sesiune.

Cursuri obligatorii

Sunt disciplinele reprezentative pentru pregătirea ta profesională,
pe care trebuie să le parcurgi în cadrul specializării alese.

Cursuri opționale

Sunt disciplinele care îți oferă mai multe variante din care trebuie
să alegi și au drept scop dezvoltarea competențelor specifice și a
culturii generale din domeniu.

Cursuri facultative

Sunt disciplinele care poți să nu le alegi niciodată, însă care îți oferă
acreditări suplimentare pe lângă specializarea aleasă.

Laboratoare

Lecțiile sunt predate sub forma activităților practice, iar prezența
este obligatorie în proporție de 90%.

Seminare

Sunt ore interactive accentuând aplicabilitatea informațiilor învățate
la curs. Prezența este obligatorie în proporție de 75%.
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Decan de an sau Tutore de an

Este cadrul didactic, asemenea unui ”diriginte”, ales pentru fiecare
an cu scopul de a te îndruma și integra în mediul universitar.

Examen

Modalitate frecventă de evaluare, poate fi scris sau oral (sau ambele)
în funcție de disciplină.

Parțial

Formă de examinare, organizată la cererea studenților, care are
ponderea de 50% din nota de examen, evaluând jumătate din
materie. Acesta nu este obligatoriu pentru studenți, deoarece ei pot
participa doar la examen, fiind evaluați din toată materia.

Distribuită

Formă de examinare, prin care se evaluează materia, pe părți,
asemenea unui examen, împărțit în două părți. Există două
distribuite, iar amândouă sunt obligatorii.

Sesiune

Perioadă în care doar vei fi evaluat de către profesori la fiecare dintre
disciplinele studiate pe parcursul semestrului.

Restanță

Dacă nu ai luat o notă de minim 5, mai ai șansa de a repeta examenul
în sesiunea de restanțe sau în alt an.

Măriri

Sunt examene care se desfășoară în sesiunea de restanțe și
reprezintă o nouă șansă de a-ți crește media disciplinei.

Prezență

Prezența studenților la activitățile de învățământ de toate tipurile
este obligatorie. Începând cu anul 3, studenții care au promovat
anul anterior cu media generală cel puțin 7, sunt exceptați de la
obligativitatea de a frecventa cursurile. Totuși, un maxim de 25% din
totalul orelor de laborator/seminar proiect pot fi recuperate.
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Practica de specialitate

Este o disciplină obligatorie, pentru care vei fi coordonat și notat de
un tutore de practică.

Reprezentant de an

Studentul care face legătura directă între studenți și profesor la
nivel de an. El programează examenele, oferă informații, discută cu
profesorii și rezolvă probleme.

Fișa disciplinei

Fiecare materie are o fișă a disciplinei, pe care o primești la începutul
semestrului de la profesor și în care găsești: tematica parcursă la
fiecare întâlnire, bibliografia obligatorie pentru curs și seminar și
bibliografia opțională (în caz că te pasionează subiectul și vrei să afli
mai multe) și modalitatea de evaluare (examen scris/oral, evaluări pe
parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar sau laborator
etc.). De asemenea, fișele disciplinelor sunt postate pe site-ul
facultății tale.
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Întrebări frecvente
Cum se dau notele?
Pentru fiecare disciplină o să ai activitățile aplicative (laboratorul
și/sau seminarul) și cursul propriu-zis. Cursul reprezintă partea
de predare care se desfășoară în comun cu tot anul sau seria,
iar laboratorul/seminarul este partea în care pui în aplicare sau
aprofundezi cunoștințele de la curs.
Notele de la curs sunt notele de la examenele din sesiune iar notele
de la laborator/seminar le vei obține până începe sesiunea. Ca să
promovezi o disciplină trebuie să promovezi și examenul din sesiune
și să ai media testelor de laborator/seminar peste 5.

Cum funcționează prezentările P1, P2 și P3?
Fiecare examen (examen în sensul celor de curs, nu testele sau
lucrările de laborator / seminar) poate să fie susținut de 3 ori.
• Prezentarea 1 - prima dată când poți susține examenul, dacă ai
luat o notă mai mare de 5, atunci ai promovat partea de curs a
disciplinei respective
• Prezentarea 2 - dacă nu ai promovat examenul în P1 atunci
poți încerca în P2, iar dacă vrei să îți mărești nota tot poți da
examenul din nou, iar nota finală rămâne cea mai mare notă
indiferent de prezentare
• Prezentarea 3 - dacă nu ai reușit să treci în P1 sau P2 atunci
trebuie să plătești 60 de lei și mai poți încerca o dată, însă dacă
vrei să îți mărești nota atunci nu mai trebuie să plătești nimic.

Cui mă adresez dacă am o problemă?
• Pentru eliberare de acte sau adeverințe / probleme cu plata
taxelor / întrebări privind situația ta școlară - la secretariatul
facultății
• Probleme legate de modalitatea de evaluare / nerespectarea
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drepturilor tale - la organizația studențească studențească din
facultatea ta
• Probleme legate de programarea examenelor în sesiune - șeful
de an
• Probleme legate de obținerea unui loc de cazare - la direcția
socială UPT
• Probleme legate de camera de cămin / programul de la
spălătorie / reparații - șeful de palier CSC

De câte credite am nevoie pentru a promova anul?
Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de studiu
următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
• La finalul anului I totalizează minim 35 de credite;
• La finalul anului II totalizează minim 75 de credite însumate din
anii I și II dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;
• La finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din anii
I-III dintre care cel puțin 35 de credite din anul III.

Cum se calculează media generală de an?
Este media aritmetică dintre toate disciplinele studiate în acel
an la care ai primit notă nu calificativ de promovare, cu excepția
disciplinelor facultative (precum pedagogia).

Ce fac dacă mi-am pierdut …. ?
• Carnetul de student - trebuie să postezi în cadrul unui ziar
online sau digital un text care să conțină numele și prenumele
tău și faptul că îți declari carnetul pierdut nul, să printezi anunțul
și să plătești taxa de 7 lei la secretariat
• Legitimația de transport - trebuie să mergi la secretariat să
primești una nouă
• Cardul de bibliotecă - plătești o taxă de 20 de lei și mergi la
bibliotecă să primești un card nou
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Voluntariat
COSPol
Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică (COSPol) este
o structură de tip umbrelă, ce are rolul de a reprezenta interesele
educaționale și sociale ale studenților din Universitatea Politehnica
Timișoara.
Misiunea organizației este aceea de reprezentare a studenților în
structurile decizionale ale Universității Politehnica Timișoara și de
mediere a relațiilor dintre studenți, comitetele studențești de cămin,
studenții reprezentanți și organizațiile studențești.
Valorile fundamentale ale COSPol se bazează pe principiul
democrației participative proactive a studenților și pe principiul
echității sociale a acestora.

Organizațiile membre ale COSPol sunt :
Asociația Studenților din Facultatea de Arhitectură
Timișoara (Asociația de la 4) este organizația
studenților de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism
din Timișoara. A început să se manifeste la sfârșitul
anului 2009, sub forma unui grup de studenți dornici
de a exprima, în mod organizat, un punct de vedere.
Startul a fost dat prin cea dintâi activitate organizată în
numele studenților: „Manifestul Urban”, ce comemora
20 de ani de la Revoluția din 1989. Un an mai târziu
era cunoscută, datorită activităților culturale și de
recreere organizate în rândul studenților, sub numele
de Asociația de la 4.

41

Liga Studenților din Facultatea de Automatică
și Calculatoare (Liga AC) este o organizație
studențească ce reprezintă interesele studenților din
Facultatea de Automatică și Calculatoare. Înființată în
anul 1990, Liga AC s-a dezvoltat de la an la an tot mai
mult, fiind un sprijin activ în dezvoltarea studenților pe
plan academic, social, cultural și profesional.
Asociația Studențească din cadrul Facultății de
Științe ale Comunicării, denumită generic “Liga
FSC” este persoană juridică de drept privat fără scop
patrimonial, neguvernamentală, care reunește pe baza
liberului consimțământ studenții de la toate formele de
învățământ superior din Centrul Universitar Timișoara
fără discriminări.
Misiunea noastră este reprezentarea studenţilor
din Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul
Universităţii “Politehnica” Timişoara, apărarea
intereselor şi drepturilor acestora, cât şi stimularea
participării lor la diverse activităţi educaţionale, sociale
şi culturale.
Liga Studenților din Facultatea de Electronică și
Telecomunicații (LSFETc) este o organizaţie nonguvernamentală, non-profit, apartidică, fondată în anul
1996, de către studenţii de la Facultatea de Electronică
şi Telecomunicaţii, din cadrul Universităţii Politehnica
din Timişoara.
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Scopul principal al organizației este reprezentarea
studenților din Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, atât la
nivelul întregii universități, cât și la nivel local și național.
Acțiunile și demersurile acestei organizații sunt menite
să îmbunătățească mediul educațional, social și
profesional al studenților pe care îi reprezintă.

Liga Studenților din Facultatea de Inginerie
Electrotehnică și Electroenergetică (LSFEE) este o
organizaţie nonprofit, cu caracter socio-profesional,
autonomă, creată pentru a apăra şi promova drepturile
şi interesele studenților din Facultatea Electrotehnică
şi Electroenergetică Timişoara, indiferent de sex,
religie şi naţionalitate sau convingeri politice, prin toate
mijloacele de care dispune.
Liga Studenților Chimiști din Timișoara (LSCT) este
un ONG non-partizan care are ca misiune și scop
reprezentarea studenților din Facultatea de Chimie
Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, din cadrul
Universității Politehnica Timișoara, indiferent de sex,
naţionalitate, religie, orientare sexuală, preferinţă
politică sau condiţie economică, dar și apărarea
drepturilor acestora.
Liga Studenților din Facultatea de Mecanică din
Timișoara (LSFMT)
Suntem prima organizație studențească nonguvernamentală non-profit din România, fiind înființată
în februarie 1990 și având o experiență de peste 28 ani,
iar acest fapt ne face una din cele mai reprezentative
organizații studențești și un punct de reper pentru alte
ligi studențești din țară.
Liga Studenților Facultății de Management în
Producție și Transporturi (Liga MPT) este o organizație
studențească înființată în anul 2009, dezvoltânduse de la an la an într-un mediu armonios. Liga MPT
are ca scop principal reprezentarea studențească și
promovarea intereselor studenților din Facultatea de
Management în Producție și Transporturi din Timișoara.
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Organizația Studențească „Traian Lalescu” (OSTL)
a fost înființată în anul 1990 sub numele de Sindicatul
Liber Studențesc din Facultatea de Construcții din
Timișoara – SLSFC, iar în 2010 numele a fost schimbat în
Organizația Studențească “Traian Lalescu”, așa cum o
știm și astăzi.
Activitatea acestei organizații este axată pe
reprezentarea studenților din Facultatea de Construcții
din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Aceasta
este o organizație non-partizană și non-profit, al
cărei scop este apărarea și promovarea drepturilor și
intereselor studenților prin toate mijloacele de care
dispune.
Liga Studenților din Facultatea de Inginerie
Hunedoara (LSH) a luat naştere în 1991 având o vechime
în reprezentarea studenţilor de 31 de ani.
Suntem membrii ANOSR, (Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România) care reuneşte
sub acelaşi nume majoritatea organizaţiilor studenţeşti
din România şi are ca scop reprezentarea studenţilor
atât din ţara, cât şi din străinătate (membru ESU), prin
realizarea mai multor activităţi, cum ar fi ateliere de
pregătire, tabere studenţeşti, şi multe altele, activităţi
la care pot participa şi membrii activi LSH.
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