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I. Date instituționale 

 

1.1. Cuvântul rectorului 

Dragi colegi și studenți, 

Am început un nou drum al Politehnicii împreună, în anul Centenarului, în 
condiții diferite față de cele cu care ne-am obișnuit în ultimii ani. Chiar 
dacă, în acest context, nu ne este ușor, sunt convins că ambițiile noastre 
cu privire la evoluția Politehnicii rămân aceleași, și anume de consolidare a 
acestui edificiu academic care a stat la baza construcției moderne a 
Timișoarei, de redefinire a implicării comunității academice în viața Cetății, 
de reasumare a rolului călăuzitor pentru atâtea generații de studenți, prin 
deschiderea orizontului acestora cu privire la provocările viitorului. 

Dorim să generăm și mai multe competențe în zona tehnologiei, să fim implicați total în 
dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților noștri, să influențăm major creșterea 
economică regională și să devenim un adevărat hub prin care să interconectăm extinderea 
companiilor din regiune cu zona de cercetare universitară și cu planurile de carieră ale celor care 
aleg să urmeze cursurile universității noastre. Pentru îndeplinirea acestui ambițios deziderat, ne 
bazăm în continuare pe parteneriatul cu mediul economic și societal, stabilit prin Comitetul 
Director al universității, prin implicarea acestuia în ceea ce înseamnă dezvoltarea cercetării și a 
curriculei universitare, precum și transformarea proceselor din universitate cu ajutorul unor 
antreprenori sau influenceri din mediul privat, absolvenți ai universității sau colaboratori în 
proiectele de cercetare-dezvoltarea în care este implicată Politehnica.    

Pășim pe un drum în care dinamica schimbărilor este cu totul alta, creativitatea și inovarea în 
educație și tehnologie ocupă un loc central, abordarea multidisciplinară devine o obligație a 
oricărei instituții care dorește să producă educație la un nivel solid. Avem avantajul că ingineria 
stă la baza majorității profesiilor, și nu vorbim despre viitor, ci despre faptul că această realitate 
este prezentă deja și se manifestă. Acest lucru ne oferă o poziție extraordinară, care în timp se 
va statornici, aceea de fundament pentru dezvoltarea de spații colaborative, în care tehnologiile 
stau la baza cercetării științifice și nu doar în cazul științelor exacte. În acest context, pe lângă 
parteneriatul deja stabilit cu principalele universități tehnice din România în cadrul ARUT, ne 
propunem o apropiere a spațiului academic din regiune, printr-o colaborarea mai strânsă în 
primul rând cu celelalte universități timișorene, colaborare care să crească de la etapa bunelor 
relații dintre cadre didactice, colective sau chiar facultăți și să aibă la bază un cadru instituțional 
care să faciliteze dezvoltarea unor proiecte importante în plan socio-economic sau să genereze 
demersuri comune la nivel național.  

Vrem să introducem schimbări profunde la nivelul administrării universității, prin importul unor 
modele din zona privată, punând în prim planul preocupărilor noastre digitalizarea tuturor 
proceselor administrative ale universității, prin asigurarea unui schimb de informații bazat pe 
structuri de date moderne sau aplicații software cu stocare în cloud, asigurând o descentralizare 
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decizională la anumite niveluri administrative ale universității și o creștere a transparenței în 
dezvoltarea unor politici financiare. Suntem preocupați de o îmbunătățire a comunicării dintre 
diferitele structuri administrative ale universității și de promovarea unor relații deschise care să 
asigure rezolvarea rapidă a tuturor problemelor care apar. 

Pornim la acest drum cu o echipă de conducere dedicată acestor deziderate, formată din colegi 
promotori a ceea ce înseamnă spiritul Politehnicii, implicați total în realizarea acestor obiective, 
reprezentanți ai tuturor membrilor comunității universitare. Cred că reușita noastră nu este 
legată de o singură persoană și de ambițiile acesteia ci de o Echipă care poate construi un 
ansamblu și poate dezvolta politici care să aibă un impact major, pozitiv, asupra dezvoltării 
universității în noul Centenar care ni se deschide în față.   

Mă bazez pe implicarea dumneavoastră, a oamenilor Politehnicii, a tuturor colegilor implicați în 
activitatea didactică, de cercetare sau administrativă. Sunt sigur că aceste schimbări sunt 
așteptate de către dumneavoastră, dragi colegi, iar dinamica viitorului este în ton cu istoria 
primului secol de existență a universității noastre. Vă cunosc activitatea și vă asigur de 
consultarea în luarea anumitor decizii, de un tratament corect, în acord cu activitatea fiecăruia, 
chiar dacă, în unele cazuri, sunt convins că nu avem cum răsplăti pe deplin toate eforturile pe 
care le depuneți sau implicarea de care dați dovadă. 

Sunt sigur, dragi studenți, că, dincolo de dotările foarte bune ale laboratoarelor noastre sau 
patrimoniul deosebit pentru spațiul universitar românesc, patrimoniu de care beneficiați, energia 
și implicarea voastră ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele asumate iar atât în timpul studiilor 
cât și după absolvire veți asigura continuitatea prezenței Politehnicii timișorene între primele 
branduri academice ale României. 

Suntem pregătiți pentru provocările care urmează și, dincolo de neajunsurile provocate de 

contextul epidemiologic din acest moment, consider că vom deveni o comunitate cu legături mai 

puternice. Îmi doresc să vegheați și să respectați recomandările celor abilitați să le dea astfel ca, 

atunci când ieșim din acest veritabil tunel, să fim cu toții sănătoși, plini de energie și putere de 

muncă pentru a putea contribui la ceea ce va fi Politehnica noului secol.  

 

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, 

Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara 
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1.2. Universitatea Politehnica Timișoara-scurt istoric 

Universitatea Politehnica Timișoara, cu reședința la adresa 300006 Timișoara, Piața Victoriei, nr.2, 

este o instituție de învățământ superior de stat, fondată în anul 1920 prin Decretele Lege nr. 2521/ 

10.06.1920 și 4822/11.11.1920, sub denumirea “Școala Politehnică din Timișoara”. 

UPT - instituție de învățământ superior și de cercetare științifică, de interes național, care face 

parte organică din sistemul național de învățământ din România și contribuie prin activitățile desfășurate 

la realizarea strategiei globale a învățământului, elaborată în conformitate cu Constituția și legislația în 

vigoare - se înscrie în tradițiile învățământului universitar românesc și contribuie la formarea științifică, 

profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața economico-socială, la educația permanentă a 

absolvenților din învățământul superior, precum și la producția de știință și tehnologie. 

Activitatea UPT este în concordanță cu principiile din Magna Carta a Universităților Europene și 

cu idealurile școlii românești, urmărind dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane 

și formarea de personalități profesionale competente, autonome și creative. UPT este afiliată la 4 rețele 

profesionale naționale și 10 internaționale enumerate în Anexa 1_Suport_Prezentarea_UPT, punctul A.1 

Ca unitate de învățământ superior public de stat, UPT este persoană juridică și dispune de 

autonomie universitară în spiritul și litera Legii educației naționale și a Cartei Universitare proprii. În 

relațiile sale cu societatea, universitatea se identifică prin: nume, sigiliu, siglă și drapel, stabilite prin 

hotărâre de Senat, și este prezentată în imagine publică pe Internet prin site-ul www.upt.ro. 

Definirea și realizarea misiunii, a obiectivelor și a activităților Universității “Politehnica” se bazează 

pe aplicarea principiilor: autonomiei universitare, libertății academice, răspunderii publice, asigurării 

calității, asigurării echității, eficienței manageriale și financiare, transparenței, respectării drepturilor și 

libertăților studenților și ale personalului academic, independenței de ideologii, religii și doctrine politice, 

libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor, 

consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor, precum și pe principiul centrării educației pe student. 

Politehnica din Timișoara a obținut din partea ARACIS, în urma evaluării instituționale efectuate 

în anul 2015, calificativul „grad de încredere ridicat” (raport ARACIS nr. 5376/23.07.2015 2), iar în urma 

exercițiului de clasificare a universităților, desfășurat în anul 2011, clasificarea în categoria universităților 

de cercetare științifică avansată și educație din România (conform OMECTS 5262/05.09.2011). UPT este 

considerată prin Raportul de evaluare al comisiei EUA (decembrie 2012) ca „o universitate performantă, 

care se bucură de o reputație deosebită în societatea înconjurătoare”, care „este angajată în procesul de 

optimizare continuă și este deci bine poziționată pentru a răspunde provocărilor curente și viitoare” și 

care „și-a demonstrat din plin capacitatea de a învinge dificultăți” 3. 

Comunitatea universitară a UPT este constituită din cadre didactice cu funcție de bază în 

universitate, cadre didactice asociate, cadre didactice invitate, profesori emeriți, cercetători, personal 

didactic auxiliar, personal de cercetare auxiliar, studenți aflați la programele de studii universitare și 

postuniversitare și din personalități cărora UPT le-a decernat titlul de profesor onorific / Doctor Honoris 

Causa. 

 

                                                           

1 Alte afilieri: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-

internationale_54_ro.html  

2 http://www.upt.ro/Informatii_certificat-acreditare_255_ro.html , http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_6b321a.pdf  

3 http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/EUA/PUT_final_IEP_report.pdf 

http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-internationale_54_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Afilieri-la-retele-nationale-si-internationale_54_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_certificat-acreditare_255_ro.html
http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Consiliu_6b321a.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/EUA/PUT_final_IEP_report.pdf
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1.3. Contact UPT  

1.3.1. Rectorat 
Rectorat, Piața Victoriei nr.2, etaj 3, cab.317 

Timișoara, 300006 

Tel./Fax: 0256 – 403011 / 0256 – 403021 

E-mail: emiliana.ieli@upt.ro 

1.3.2. Prorector Probleme de Învățământ, Problematică Studențească și 

Asigurarea Calității  
Rectorat, Piața Victoriei nr.2, etaj 3, cab.312 

Timișoara, 300006 

Tel./Fax: 0256 – 403013 / 0256 – 403023 

E-mail: iolanda.cosovan@upt.ro 

1.3.3. Facultățile UPT 

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism  http://www.arh.upt.ro/ 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare  http://www.ac.upt.ro/ 

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului  http://www.chim.upt.ro/ 

Facultatea de Construcţii  http://www.ct.upt.ro/ 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale 
http://www.etcti.upt.ro/  

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică  http://www.et.upt.ro 

Facultatea de Inginerie Hunedoara  http://www.fih.upt.ro/v3/ 

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi  http://www.mpt.upt.ro/ 

Facultatea de Mecanică  http://www.mec.upt.ro/ 

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării  http://sc.upt.ro/ 

  

mailto:emiliana.ieli@upt.ro
mailto:iolanda.cosovan@upt.ro
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Arhitectura_si_Urbanism.pdf
http://www.arh.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Automatica_si_Calculatoare.pdf
http://www.ac.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_CIIM.pdf
http://www.chim.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Constructii.pdf
http://www.ct.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Electronica_Telecomunicatii.pdf
http://www.etc.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Electrotehnica_Electroenergetica.pdf
http://www.et.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Inginerie_Hunedoara.pdf
http://www.fih.upt.ro/v3/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_MPT.pdf
http://www.mpt.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_Mecanica.pdf
http://www.mec.upt.ro/
http://www.upt.ro/img/files/studenti/Facultatea_de_Stiinte_ale_Comunicarii.pdf
http://sc.upt.ro/
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1.4. Servicii pentru studenți 

1.4.1. Direcția Socială 

  

 

 

1.4.2. Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara 

web: http://library.upt.ro/ 

Adresa: 
B-ul V. Pârvan Nr. 2b 

300 223 – Timişoara,  

Jud. Timiş, România 

Secretariat: 
Prelungiri: 

 
 0256 404710 
 0256 404777 
  

1.4.3. Acte de studii  

• Rectorat UPT- Biroul Acte de Studii: pe bază de programare prealabilă, la numărul de 

telefon 40-256-403160 sau 40-256-403162, (de luni până joi în intervalul orar 12-15) 

1.4.4. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră  https://ccoc.upt.ro/ 

Contact: Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

Clădirea Rectoratului UPT 

P-ța Victoriei, nr. 2, etaj 1, sala 115 

Timișoara, România 

Telefon  +4 0256 403 163 

Fax  +4 0256 403 167 

E-mail  ccoc@upt.ro 

1.4.5. Cui ne adresăm în UPT pentru diferite probleme? 

http://www.upt.ro/Informatii_informatii-generale_315_ro.html 

  

ȘEF BIROU CAZARE ȘI BURSE 

Marian CÂRCIUMARU 
Cămin 4C, Aleea Studenților, Timișoara, 300551 
Tel./Fax: 0256 – 404322 / 0256 - 404324 
E-mail: secretariat@social.upt.ro 

http://library.upt.ro/
https://ccoc.upt.ro/
mailto:ccoc@upt.ro
http://www.upt.ro/Informatii_informatii-generale_315_ro.html
mailto:secretariat@social.upt.ro
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1.5. Facilități oferite de campusul universitar al UPT 

• 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 studenţilor spaţii de cazare moderne recent amenajate 
şi utilate (conexiune internet, cablu TV, frigider). 

Înscrierea în cămin se face în conformitate cu cele revăzute în  

Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT 

Căminele: 19C, 20C, 21C, 22C 

Descriere: 
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: 

Constantin 
MOROȘAN 

tel. 0256 - 404350 

Căminul 
20C: 

Talica SOSDEAN tel. 0256 - 404364 

Căminul 
21C: 

Marcela TUDOR tel. 0256 - 404365 

Căminul 
22C: 

Zorca VLAD tel. 0256 - 404371 

Căminele 1C, 2C, 4C, 7C  

Descriere: 
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. 

 

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/regulamente/stud/Regulament_cazare_2015.pdf
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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 404330 

Căminul 
2C: 

Darie 
GOGOAȘE 

tel. 0256 404333 

Căminul 
4C: 

Angela 
BRATEANU 

tel. 0256 404328 

Căminul 
7C: 

Lucian LAZEA tel. 0256 404335 

Căminele 1 MV și 2 MV  

Descriere: 
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 
VAIDA 

tel  0256 - 404073 

Căminul 
2MV: 

Olimpia 
LUNG 

tel. 0256 - 404075 

Căminele: 8C, 9C, 11C, 14C  

Descriere: 
Fiecare nivel beneficiază de două grupuri sanitare comune, o bucatărie 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 
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Contact administratori: 

Căminul 
8C: 

Simona 
SZABO 

tel. 0256 - 404338 

 
Căminul 
9C: 

Maria 
NERGHIS 

tel. 0256 - 404341 

Căminul 
11C: 

Ana CUCU tel. 0256 - 404344 

Căminul 
14C: 

Viorica 
NICOARA 

tel. 0256 - 404347 

Cămine tip garsonieră: 23G şi 25G  

Descriere: 
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 

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 

 

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 două şi 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. 
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Cămine-regim hotelier  

Casa Politehnicii nr.1  

 Cameră single –6 camere; Cameră dublă – 12 camere;  Apartament – 2 camere 

 Facilităţi cameră: TV, frigider, uscător de păr, toaletă și cabina duș, conectare la internet. 

 Facilități hotel: 
 Restaurant cu "menu a la carte" (100 locuri + 18 locuri); 
 Parcare privată (10 locuri); 
 Sală de conferințe. 

 Adresa: 
 Bd. Regele Ferdinand, No.2 
 (în prezent Str. Politehnicii nr.2) 
 300006 Timişoara 

 Contact: 
 Tel. / Fax: +40–0256–49.68.50 
 E-mail: casapoli1@yahoo.com 

Casa Politehnicii nr.2 (regim ★ ★ ★) 

 Cameră single –6 camere; Cameră dublă– 12 camere;  Apartamente – 3 camere 

Facilităţi cameră: telefon, TV, frigider, aer condiționat, toaletă și dus, conectare la 
internet. 

 Facilităţi hotel: 
 Restaurant – bar 
 Saună şi fitness gratuit 
 Parcare privată (20 locuri) 

 Adresă: 
 Bd. Mihai Eminescu nr.11 
 300028 Timişoara 

 Contact: 
 Tel./fax : 40-256-49.45.07 
 E-mail: casapoli2@yahoo.com 

 

 

 

mailto:casapoli1@yahoo.com
mailto:casapoli2@yahoo.com
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• Cantine –Restaurant 

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

Restaurantul Universitar 

Descriere:  
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) 

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. 

  

http://www.upt.ro/Informatii_fast---food-1-mv_314_ro.html
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• 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 

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 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. 

• Baze sportive 

Universitatea Politehnica Timișoara dispune, în Timișoara, de baze sportive (facilități acordate 

studenților) acoperind o suprafață de 75.980 mp (Baza sportiva nr.1: terenuri (de fotbal și pistă de 

atletism), vestiare, magazii; Baza sportivă nr. 2: terenuri de fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, două 

bazine de înot (din care unul acoperit), sală de sport și sală multifuncțională; Sala Polivalentă (în curs de 

finalizare): sala de sport 2500 locuri, iar la Hunedoara, în cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, de o 

Sală de sport cu o suprafața de 597 mp. 

Accesul în bazele sportive ale UPT se face în conformitate cu regulamentele de 

funcționare a bazelor sportive specificate mai jos 

Baza sportivă nr.1 
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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 

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, P-ţa Victoriei nr.2, Timişoara 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 

• 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 

Orar de funcţionare 

Adresă: 
Complexul Studenţesc, Aleea Studenţilor nr.1. 
Contact: 
Informaţii şi programări: tel. 0256 - 404360.  
În circuitul intern: tel.4360 

email: policlinicastudenteasca@yahoo.com 

  

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente/Indicatii_utilizare_BS1_2012.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/bs/Model_cerere_carduri_bazin_2014.doc
http://www.upt.ro/img/files/2013-2014/resurse/Regulament_bazin_inot_2013.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente/Indicatii_BS2_Bazin_Inot_2012.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2017-2018/policlinica/Orar_policlinica_studenteasca.pdf
mailto:policlinicastudenteasca@yahoo.com
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1.6. Structura anului universitar 2019/2020 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/struct_an_univ/Structura-an-univ-2019-2020.pdf 

 

 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/struct_an_univ/Structura-an-univ-2019-2020.pdf
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1.7. Procedura de înmatriculare 2020/2021- informații relevante 

1.7.1. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020 – 

 http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---licenta_942_ro.html  

1.7.2. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de MASTER la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020 – 

• http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---master_958_ro.html  

1.7.3. Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Procesului de Învăţământ la Ciclul de Studii "Licenţă" 

din Universitatea Politehnica Timişoara  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html  

1.7.4. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii master 

din UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html  

1.7.5.  Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în 

Universitatea Politehnica Timişoara 

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html  

1.7.6. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor în UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html 

1.7.7. Regulament privind acordarea de Burse și ajutoare sociale  

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

1.7.8. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 

(ROFCCOC)  

• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html 
• http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html 

1.7.9. Regulament privind îndrumarea şi consilierea studenţilor în UPT în afara activităţilor didactice 

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

1.7.10. Regulament privind organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT  

• http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html  

 

 

1.8. Rețeaua transportului public în Timișoara (RATT) http://www.ratt.map/ 

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/licenta/Metodologie_admitere_licenta_2019.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/licenta/Metodologie_admitere_licenta_2019.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---licenta_942_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Metodologie_adm_master_2019.pdf
http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/master/Metodologie_adm_master_2019.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2020---master_958_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/hs/2019/23.09.2019/HS_211_23.09.2019-modific-regulament-functionare-master.pdf
http://www.upt.ro/img/files/hs/2019/23.09.2019/HS_211_23.09.2019-modific-regulament-functionare-master.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Regulament_UPT_examinare_notare_stud.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/hs/2017/18.09.2017/HS_235_18.09.2017_Regulament_Burse_Anexa1.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2016/Regulament_ROFCCOC.pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2016/Regulament_ROFCCOC.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_reglementari-upt-referitoare-la-ciclul-de-master_251_ro.html
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/regulamente_anexe_hs/Regulament_indrumare_stud_in_afara_activ_didactice_Anexa_HS26.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/regulamente/stud/Regulament_cazare_2015.pdf
http://www.upt.ro/Informatii_regulamente-studenti_139_ro.html
http://www.ratt.map/
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II. Prezentarea Facultății de Arhitectură și Urbanism, 

Universitatea Politehnica Timișoara și a programelor de studii 

2.1. Scurt istoric 

Evoluția Specializării de Arhitectură în Timișoara Facultatea de Arhitectură, a cunoscut o continuă 

dezvoltare, atât ca număr de studenți și cadre didactice, cât și ca diversificare a ofertei educaționale. 

Specializarea de arhitectură s-a înființat în anul 1970 în cadrul Facultății de Construcții din 

Timișoara, în baza Ordinului 876/31 emis în luna iulie de Ministerul Învățământului de la acea vreme.  

Planul de învățământ al specializării de arhitectură și urbanism a fost conceput pentru un 

învățământ complet de 6 ani, realizat în două cicluri, din care la Timișoara și în celelalte centre regionale 

au funcționat numai primii 3 ani de învățământ, o bună parte dintre studenți continuându-și studiile la 

Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din București, după o primă diplomă de “conductor arhitect”. 

Activitatea de început a Secției de Arhitectură și Urbanism, materializată prin 11 promoții cu un număr 

total de 514 absolvenți, s-a desfășurat în două etape: promoțiile 1973-1979 au beneficiat de un 

învățământ treptizat; aproximativ o jumătate dintre absolvenți, în ordinea mediilor, și-au continuat 

studiile la București; promoțiile 1980-1983 au încheiat după 3 ani cu diplomă de “conductor arhitect”, fără 

posibilitatea continuării studiilor. Secția de Arhitectură din Timișoara a avut inițial 50 de studenți. Numărul 

de locuri alocat a crescut, promoția din 1975 având 92 de studenți și reprezentând un moment de vârf. 

Pentru debutul şi dezvoltarea şcolii, arhitectul Haralambie Cocheci, director tehnic la Institutul de 

Proiectări IPROTIM din Timişoara, a adunat în jurul său cei mai buni profesionişti din Timişoara şi Arad, 

creând un colectiv inimos, format din personalităţi remarcabile. Pot fi amintiţi în acest sens architect Hans 

Fackelmann, un reprer al arhitecturii postbelice din Romania si arhitect al Bisericii Catolice din Orşova; 

architect Sorin Gavra, autor printre altele, al proiectului pentru Sala de Sport Olimpia din Timişoara; 

architect Cristea Miloş, director al Institutului de Proiectări în Construcţii din Arad; inginer Victor Gioncu, 

cercetător la INCERC Timişoara, autor al unor tratate internationale de renume și personalitate științifică 

și profesională, recunoscută la scară europeană și mondială precum și sculptorul Peter Jecza, figură 

remarcabilă a artelor plastice româneşti.  

Şcoala de Arhitectură din Timişoara a fost de asemenea deschisă colaborării cu grupurile de 

creaţie de avangardă ale vremii, de exemplu prin colaborarea pe linie didactică cu artistul plastic Ştefan 

Bertalan, membru al cunoscutului grup “Sigma” și personalitate marcantă a vieții artistice din Timișioara 

din anii ‘60-’70, recunoscută la nivel internațional, şi pe linie extra curriculară, cu Dan Manolescu, şi apoi 

Radu Radoslav, care au condus Studioul de Teatru al studenţilor arhitecţi (ulterior denumit Studioul de 

Caragialeologie), accentuând rolul de pol cultural al Secţiei de Arhitectură din Timişoara. Ulterior, grupul 

de asistenţi a fost completat de Mihai Opriş şi Smaranda Bica. 

Începând cu anul 1983 secția și-a întrerupt activitatea nemaiprimind cifra de școlarizare din partea 

Ministerului tutelar. Astfel, o parte dintre cadrele didactice titulare și-au continuat activitatea didactică în 

cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara în cadrul Colectivului de Geometrie descriptivă 

și Desen Tehnic. Din rândul acestora, în ianuarie 1990 s-a format un grup compus din arh. Cristian 

Dumitrescu și arh. Smaranda Bica, sprijinit de Uniunea Arhitecților, ce a întreprins demersuri, atât la 

Ministerul Învățământului cât și la alte Instituții abilitate pentru reînființarea specializării. Aceasta și-a 

reluat activitatea încă din septembrie 1990 cu acordul Ministerului Învățământului, acord obținut cu 

rapiditate, parțial datorită faptului că nu a fost desființată oficial. Micul grup de arhitecți a beneficiat de 

ajutorul și înțelegerea conducerii Facultății de Construcții condusă de prof.dr.ing. Liviu Gădeanu, pentru 
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admitere și pentru organizarea cursurilor. Cursurile au fost reluate pe baza unui curriculum cu o durată 

de 6 ani, având o cifră de școlarizare de 25 studenți. Caracteristic pentru acest nou început de școală, a 

fost faptul că în ea și-au putut continua studiile și o parte din arhitecții conductori ce au absolvit în 

perioada 1973-1983, situație ce a dus la existenta a două planuri de învățământ, dar și la o rapidă creștere 

a numărului de studenți (deja 173 de studenți în 1993) și de cadre didactice titulare sau asociate. 

Noua Secție de Arhitectură a profitat de beneficiile ce au rezultat din asigurarea continuității peste 

timp. Astfel, o parte din personalul didactic ce a funcționat în vechea școală și-a reluat activitatea. Pot fi 

amintiți în acest sens, dr. arhitect Sorin Gavra, arhitect Nicolae Dancu și dr. inginer Victor Gioncu. De 

asemenea, absolvenții ce au revenit pentru completarea de studii, au putut profita și cu această ocazie de 

îndrumarea domnului arhitect Haralambie Cocheci, deja pensionar. 

Sistemul administrativ organizatoric în cadrul Facultății de Construcții a fost și el reconstituit iar 

colaborarea cu cadrele didactice ingineri constructori a fost reluată. Având în vedere dezvoltarea rapidă 

a specializării de arhitectură, formele de organizare au evoluat și ele, colectivul inițial de dascăli formând 

în 1993 Catedra de Arhitectură. În 1996 aceasta a devenit departament în cadrul facultății ce primește 

ulterior numele de “Facultatea de Construcții și Arhitectură”. Din anul 2004, Departamentul de 

Arhitectură a ajuns direct dependent de Rectoratul Universității “Politehnica”, iar în octombrie 2005 s-a 

organizat ca facultate de sine stătătoare. Acest fapt a fost rezultatul firesc al dezvoltării domeniului. 

Această tendință s-a reflectat și în creșterea continuă a numărului de studenți. Datorită cerințelor pieței 

profesionale, cât și a corelării la nivel național între școlile de arhitectură existente, numărul de locuri la 

admitere a crescut de la 25 la 40 în 1997, apoi la 60 de studenți în anul 2000 și la aproximativ 100 începând 

din 2004 (buget și cu taxă).  

Având în vedere noile cerințe din sistemul de învățământ românesc, ce se înscriu în sistemele de 

evaluare europene, în 1997, specializarea de lungă durată a primit din partea Ministerului Învățământului 

acreditare de funcționare prin Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică. 

Răspunzând nevoilor practicii profesionale ale momentului și nevoii de diversificare a formelor de 

educație, între anii 2000 și 2008 a funcționat, în paralel cu învățământul de lungă durată și un Colegiu de 

Arhitectură, absolvenții primind la terminarea studiilor de 3 ani diploma de “arhitect conductor”.  

Inițiat odată cu introducerea sistemelor de specializare postgraduală, din 1999 funcționează și masteratul 

din domeniul “Reabilitarea ambientelor și suprafețelor de arhitectură”. Începând cu vara lui 2001, studiile 

postuniversitare au fost completate pe o perioadă de 3 ani cu o școală de vară având finanțare UNESCO 

pe tema “Restaurarea suprafețelor arhitecturale”, la care au fost invitați specialiști de notorietate 

europeană.  

Răspunzând prompt transformărilor din piața profesională, odată cu apariția Registrului 

Urbaniștilor Români, din 2005, a apărut și un program de studii masterale ” Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului” ce funcționează cu succes până acum. Ulterior au mai fost acreditate alte doua programe de 

studii masterale ”Restaurare și Regenerare Patrimonială” și ”Proiectare Complexă în Arhitectură”  

Începând cu anul universitar 2010-2011 studenții Facultății de Arhitectură pot opta pentru o nouă 

specializare: Mobilier și Amenajări interioare. Oferind studii de licență pe trei ani și, un masterat de 2 ani 

”Tendințe, Materiale și Tehnologi noi în Arhitectura de Interior”, specializarea se înscrie în sistemul 

treptizat preconizat de Procesul Bologna și implementat deja în învățământul românesc în majoritatea 

domeniilor. 
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LICENȚĂ 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara (FAUT) are două programe de studiu de tip licență 

care funcționează în anul universitar 2019-2020: 

 specializarea Arhitectură (6 ani) – învățământ de studii universitare ciclul I și II (licență și master) 

oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare, la învățământ cu frecvență. 

Obiectivul principal al specializării este accentuarea faptului că profesia de arhitect este o 

disciplină intelectuală dar și în același timp o artă și o profesiune tehnică.  

 specializarea Mobilier și Amenajări de Interior (3 ani) – învățământ de studii universitare 

ciclul I cu durată de 3 ani cu frecvență. Specializarea este înscrisă în tradițiile învățământului 

superior românesc, ajutând la formarea de profesioniști cu pregătire superioară, în domeniile și 

specializările arhitecturii de interior, a designului de produs, a mobilierului și amenajărilor 

interioare  

MASTER 

Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UPT organizează studii masterale pentru 

următoarele specializări:  

 Urbanism Și Amenajarea Teritoriului (4 semestre/2 ani), 

 Tendințe, Materiale și Tehnologi Noi în Amenajările de Interior (4 semestre/2 ani), 

 Proiectare Complexă în Arhitectură (4 semestre/2 ani), 

 Restaurare și Regenerare Patrimonială (4 semestre/2 ani). 

În prezent, în facultate studiază 650 studenți la cele două programe de studiu de licență și 95 de studenți 

la cele masterale. Corpul profesoral este format din 32 cadre didactice titulare care încearcă să răspundă 

provocărilor actuale ale mediului economic, transmițând absolvenților competențe profesionale adecvate 

actualei dezvoltări a economiei naționale și internaționale. 

DOCTORAT 

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate 

constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție 

pe piața muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și 

inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, 

prin acordarea titlului de doctor. 

Din anul 2011, în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism se desfășoară o activitate de 

doctorat 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 sau cu taxă. La nivelul 

facultății 5 cadre didactice au drept de coordonare a activităților de doctorat (Prof.dr.arh. Prof.dr.arh. 

Smaranda Bica, Prof.dr.arh. Cristian Dumitrescu, Prof.dr.arh. Teodor Gheorghiu, Conf.dr.arh. Ileana 

Kisilewicz, Prof.dr.ing.Marius Moșoarcă) în următoarele domenii: Arhitectură, Inginerie civilă și instalații 

îndrumând în total 25 studenți doctoranzi. 
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2.2. Programe de studii-licență / master-prezentare 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=7 
https://www.facebook.com/fau.timisoara/ 

 
PROGRAMUL DE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTER INTEGRAT: ARHITECTURĂ 
Domeniul: Arhitectură și Urbanism 
Informații generale 
Cerințe: bacalaureat și concurs de admitere 
Durata: 6 ani (12 semestre); 360 credite ETCS 
Limba programului: română 
Forma de învățământ: zi 

 

 
 
 
Descrierea domeniului 
 Cu o durată a studiilor de 6 ani, realizată prin comasarea ciclului de licență cu cel de master, 
specialitatea de arhitectură oferă studentului o perspectivă holistică asupra meseriei de arhitect. Pe 
parcursul celor 12 semestre, studentul acumulează cunoștințe atât din domeniul arhitecturii și 
urbanismului, estetice și tehnice, dar și din domeniile conexe arte, științe umane, inginerie și tehnologie, 
toate acestea oferind studentului cunoștințele adecvate pentru a se adapta cerințelor viitorilor 
beneficiari. 
 Pentru a lega activitățile didactice din timpul anului, de activitatea practică reală, în fiecare vară 
sunt organizate excursii de studii, workshopuri de arhitectură, urbanism și practici în birouri de proiectare 
sau pe șantier, ce oferă studentului un prim contact cu mediul arhitectural. 
 În timpul școlarizării studenții pot beneficia  de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități 
de studii sau practică, prin programul de studii European Erasmus, la alte universități europene, program 
ce oferă studenților o experiență internațională utilă pentru viitoarea carieră. 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=7
https://www.facebook.com/fau.timisoara/
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 Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență, în domeniul proiectării complexe, 
restaurării sau urbanismului, susținuta în fața unei comisii delegate de conducere, formată din profesori 
ai facultății și invitați de la facultățile de arhitectură din țara. 
 
Competențe și cunoștințe dobândite: 
Competențele profesionale oferite de această specializare cuprind: 

 Competențe profesionale:  

o Utilizarea cunoștințelor de istorie și teoria arhitecturii și urbanismului;  

o Capacitatea de a realiza proiecte de arhitectură și urbanism 

o Capacitatea de a proiecta sustenabil în acord cu mediul înconjurător folosind tehnologiile 

curente 

o Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza studiilor sociale și culturale 

o Aplicarea metodelor de organizare a practicii profesionale în domeniul arhitecturii și 

urbanismului 

o Aplicarea managementului profesional în domeniul arhitecturii și urbanismului. 

 Competențe transversale:  

o Desfășurarea sarcinilor profesionale printr-un comportament onorabil pentru a asigura 

reputația profesiei;  

o Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru îndeplinirea rolului rezervat în echipa 

o Dezvoltarea competențelor și abilitaților proprii. 

 

 
Proiectare de arhitectură 

Discipline  
An 1: Proiectare de arhitectură, Reprezentări grafice, Geometrie descriptivă, Teoria arhitecturii, Istoria 
artei, Materiale de construcții, Geometria formelor arhitecturale, Istoria arhitecturii, Construcții. 

An 2: Proiectare de arhitectură, Studiul formei, Istoria arhitecturii universale, Teoria arhitecturii, 
Perspectivă, Fizica construcțiilor, Construcții, Reprezentări grafice, Istoria urbanismului, Informatică, 
Finisaje, Mecanica structurilor. 



UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 
 

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM  GHIDUL DE STUDII 

24 
 

An 3: Proiectare de arhitectură, Proiectare de arhitectură–structuri, Proiectare aplicată pe calculator, 
Proiectarea structurilor, Istoria arhitecturii moderne, Finisaje, Instalații și PSI, Teoria arhitecturii, 
Urbanism, Sociologie urbană, Arhitectură de interior, Teoria proiectului – fenomenologia și poetica 
spațiului, Design grafic. 

An 4: Proiectare de arhitectură, Proiectare de arhitectură–structuri, Proiectare de arhitectură–instalații, 
Proiectare aplicată de calculator, Proiectarea structurilor, Istoria arhitecturii românești, Fizica 
construcțiilor, Structuri urbane, Design industrial și ergonomie, Arhitectură de interior, Amenajări 
interioare, Urbanism, Restaurare, Antropologia culturii, Metode de restaurare, Fizica construcțiilor, 
Restaurare. 

An 5: Proiectare de arhitectură, Proiectare de arhitectură - structuri, Proiectare de arhitectură – instalații, 
Proiectare aplicată de calculator, Drept urban, Estetică, Compoziție urbană, Clădiri industriale, Exercitarea 
profesiei, Proiect tehnic (structuri), Urbanism proiect, Tehnologie, Peisagistică, Legislație în proiectare, 
Management, Clădiri sustenabile și durabilitate, Arhitectura comparată, Arhitectura antiseismică, 
Peisagistică, Restaurare. 

An 6: Proiectare complexă, Proiectare de licență, Proiectare de licență - structuri, Proiectare de licență – 
instalații, Arte vizuale, Estetica structurilor, Teorii și metode contemporane, Proiect tehnic, Amenajări 
interioare. 

 

 

Proiectare de arhitectură 
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PROGRAMUL DE STUDII LICENȚĂ: MOBILIER ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=7 
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-
168105639956718/ 

 
Domeniul: Arhitectură de interior 
Informații generale 
Cerințe: bacalaureat și concurs de admitere 
Durata: 3 ani (6 semestre); 180 credite ETCS 
Limba programului: română 
Forma de învățământ: zi 

 

 
Proiectare de interior 

 
Descrierea domeniului 
 Având o durată a studiilor de 3 ani, specializarea a fost concepută ca una interdisciplinara și de 

sinteză, aceasta corelând domeniile tehnice și cele umaniste cu cele funcționale și estetice, toate acestea 

fiind orientate în timp și spațiu. 

 Scopul specializării este de a oferi studenților cunoștințele necesare pentru a realiza interioare 

estetice, funcționabile și durabile, ce au un impact pozitiv asupra calității vieții celor care utilizează spațiul. 

 Absolvenții vor fi specialiști capabili să dea soluții viabile pentru transformarea, amenajarea sau 

ambientarea și definirea unor spații cu cele mai diverse funcțiuni, curricula pregătind studenții pentru o 

viitoare carieră în cadrul unor firme de design interior,  a celor de arhitectură dar și în alte domenii conexe. 

 Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență, susținută de asemenea în fața unei 

comisii delegate de conducere, formată din profesori ai facultății și invitați de la facultățile de arhitectură 

din țară. 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=7
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-168105639956718/
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-168105639956718/
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Competențe și cunoștințe dobândite: 
Competențele profesionale oferite de această specializare cuprind: 

 Competențe profesionale:  

o Descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniu; 

o Definirea datelor de tema/caietelor de sarcini pentru proiectul de design de mobilier sau 

amenajare de interior 

o Realizarea unor proiecte de design de mobilier pentru producerea în serie mică sau mare, 

destinate producției (semi)artizanale sau industriale 

o Proiectarea de amenajări de interior 

o Colaborarea și coordonarea cu alte specialități conexe. 

 Competențe transversale:  

o Desfășurarea sarcinilor profesionale printr-un comportament onorabil pentru a asigura 

reputația profesiei;  

o Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru îndeplinirea rolului rezervat în echipa 

o Autoevaluarea nevoii de formare continuă și adaptarea continuă la noile realități și 

cerințe 

 

 

Desen de observație 

 
Discipline  
An 1: Atelier bazic design, Desen de observație, Reprezentări geometrice, Compoziție, Istoria artelor 
decorative, Materiale de construcții, Istoria arhitecturii universale, Ergonomie, Geometria formelor 
spațiale, Construcții clădiri. 
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An 2: Proiectare de interior, Studiul formei, Stilistică de interior, Perspectivă, Proiectare asistată de 
calculator, Istoria arhitecturii moderne, Construcții mobilier, Structuri, Istoria arhitecturii românești, 
Finisaje mobilier, Finisaje ambient. 

An 3: Proiectare de interior, Proiectare asistată de calculator, Compoziție programe, Restaurare de 
interior, Design industrial, Luminotehnică, Locuire, Design grafic, Proiectare asistată de calculator 3Dmax, 
Legislație și management de firmă, Restaurare de mobilier, Tendințe actuale, Mobilier urban, Design 
vestimentar. 

 

 

Proiecte de licență 
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PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=60 
https://www.facebook.com/fau.timisoara/ 
Domeniul: Urbanism 

Informații generale 

Cerințe: absolvent studii de licență 

Durata: 2 ani (4 semestre); 120 credite ETCS 

Limba programului: română 

Forma de învățământ: zi 

 

 

Descrierea domeniului 
 Programul de master este un program de studii avansate, interdisciplinar, pentru absolvenți din 

diferite domenii: arhitectură, inginerie, geografie, peisagistică, etc. Studenții pot împărtăși metode de 

lucru specifice specializării anterioare, pot dobândi competențe suplimentare și pot explora noi căi de 

dezvoltare urbană. 

Viziunea acestui master este de perspectivă atât în România cât și pe plan mondial și urmărește 

realizarea unor soluții adecvate pentru realizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, urbanism, 

planificare urbană atât pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. 

Pe parcursul celor 3 semestre de studiu, studenții vor acumula cunoștințe legate de analiza din 

diverse puncte de vedere a țesutul urban, luând în considerare atât fondul construit, infrastructura și 

contextul social. Intervențiile în țesutul urban vor ține cont atât de strategiile de dezvoltare urbană 

durabilă cât și de factorul social/uman/cultural. 

 Absolvenții acestui program de studiu pot profesa în domeniile urbanismului, sociologiei urbane, 

calității mediului, istoriei urbane și amenajării peisajului. 

 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=60
https://www.facebook.com/fau.timisoara/
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Competențe și cunoștințe dobândite: 
Competențele profesionale oferite de această specializare cuprind: 

 Competențe profesionale:  

o Cunoștințe avansate privind principiile dezvoltării durabile referitoare la: urbanism, 

amenajarea teritoriului și dezvoltare regională în România și în UE;  

o Cunoștințe avansate privind politicile de dezvoltare urbană și regională, politica de 

coeziune a UE și Fondurile Structurale, Planificare strategică și managementul urban și 

teritorial;  

o Cunoștințe avansate privind structurile administrative locale și organizare teritorială în 

România și în țările UE;  

o Cunoștințe avansate privind Planurile Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice Zonale și 

de Detaliu, Planurile de Amenajare a Teritoriului; 

o Cunoștințe avansate privind cadrul legislativ și instituțional în România și UE; 

o Cunoștințe avansate privind dezvoltarea și managementul proiectelor. 

 Competențe transversale:  

o Capacitatea de desfășurare a sarcinilor profesionale printr-un comportament onorabil, 

etic, în spiritul legii, pentru a asigura reputația profesiei;  

o Capacitatea de identificare, descrierea și derularea proceselor din managementul 

proiectelor; 

o Capacitatea de a demonstra spirit de creativitate, inițiativă și întreprinderea de acțiuni 

pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională. 

Discipline  

An 1: Studii și documentare de urbanism și amenajarea teritoriului, Lucrări tehnico-edilitare, Proiectare 

de urbanism - PUZ/PUG, Drept urban, politici, management si tranzacții urbane, Tehnici de planificare 

urbană, Sisteme geografice și GIS în amenajarea teritoriului, Orașul și teoria, Proiectare de urbanism - 

Physical planning, Istorie și tehnică urbană, Tehnici și metode de prezentare în urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

An 2: Metode și tehnici de cercetare în urbanism, Geografie urbană, Orașul și teritoriul, Proiect de 

urbanism - proiect experimental, Urbanism antiseismic, Reabilitarea zonelor istorice, Cercetare 

îndrumată. 
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PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: TENDINȚE, MATERIALE ŞI TEHNOLOGI NOI ÎN 

ARHITECTURA DE INTERIOR  
http://www.arh.upt.ro/?page_id=60 

https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-

168105639956718/ 

Domeniul: Arhitectură de interior 

Informații generale 

Cerințe: absolvent studii de licență 

Durata: 2 ani (4 semestre); 120 credite ETCS 

Limba programului: română 

Forma de învățământ: zi 

 

 
 

Descrierea domeniului 
 Programul de master continuă programul de licență intitulat „Mobilier și amenajări interioare”, 

adâncind pregătirea lor profesională și lărgind paleta activităților derulate după terminarea studiilor. 

Masterul are ca scop formarea de specialiști în domeniul designului de interior, oferind studenților 

capacitatea de a realiza amenajări în cadrul unor construcții noi și reamenajări și reabilitări ale unor 

construcții existente. 

În profilul profesional al specialistului în design interior care este pregătit la acest masterat vor 

intra activități de proiectare specifice, atât pentru realizarea de mobilier cât și pentru amenajările 

interioare, promovarea de produs, îndrumare, coordonare, avizare și conlucrare cu industriile 

producătoare de materiale, subansambluri și obiecte care contribuie la realizarea ambianței spațiului 

arhitectural, evaluarea și comercializarea de obiecte ce intră în categoria „antichități”. 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=60
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-168105639956718/
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Arhitectura-Specializarea-Mobilier-si-Amenajari-Interioare-168105639956718/
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 Programul de studii este elaborat astfel încât să se asigure cunoașterea și aprofundarea în detaliu 

a tuturor aspectelor legate de proiectarea de interior, permițând fiecărui student să-și aleagă un traseu 

propriu de învățare potrivit aptitudinilor și intereselor sale. 

Competențe și cunoștințe dobândite: 
Competențele profesionale oferite de această specializare cuprind: 

 Competențe profesionale:  

o Identificarea / definirea și aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 

arhitecturii și arhitecturii de interior;  

o Utilizarea elementelor de bază ale proiectării de arhitectura de interior;  

o Explicarea și interpretarea informațiilor privind diversele tipuri de proiect de amenajare 

de arhitectură de interior;  

o Identificarea / definirea nevoilor în arhitectura de interior și răspunsul la acestea prin 

soluții de amenajare adecvate în cazul unui spațiu public de grad mic și mediu de 

complexitate; 

o Utilizarea adecvată de criterii și metode specifice de evaluare pentru a aprecia calitatea, 

avantajele si limitele unui anumit proiect de arhitectură de interior pentru o locuință sau 

un spațiu public;  

o Elaborarea de proiecte profesionale de arhitectură de interior pentru spații publice 

utilizând metode consacrate de concepție. 

 Competențe transversale:  

o Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerințe precizate și în 

termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională;  

o Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru îndeplinirea cu responsabilitate a rolului 

rezervat în echipa de proiectare; 

o Valorificarea experiențelor profesionale și transformarea lor în dezvoltarea 

competențelor și abilităților proprii. 

Discipline  

An 1: Interior design, Stilistică comparată, Ambianță de interior, Noțiuni detaliere tehnică CAD, Detaliere 
mobilier contemporan, Design ambiental– programe, Psihologie ambientală, Noțiuni de proiectare 
complexă în tehnica CAD, Intervenții structurale și nestructurale în arhitectura de interior. 

An 2: Interior design, Ambient istoric, Ecodesign, Scenografie-happening, Cercetare îndrumată. 
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PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: RESTAURARE ȘI REGENERARE PATRIMONIALĂ 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=60 
https://www.facebook.com/fau.timisoara/ 
Domeniul: Restaurare 

Informații generale 

Cerințe: absolvent studii de licență 

Durata: 2 ani (4 semestre); 120 credite ETCS 

Limba programului: română 

Forma de învățământ: zi 

 

 

Descrierea domeniului 
 Masterul are scopul de a forma arhitecți experți în conservarea, reabilitatea si restaurare 

patrimoniului construit, capabili, de asemenea, de a proiecta clădiri noi în armonie cu contextul istoric și 

ambiental, pentru a putea restitui frumusețea și identitatea așezărilor istorice. 

Problematica restaurării și regenerării patrimoniale, va fi abordată atât din punct de vedere 

conceptual cat si din punct de vedere tehnic, fiind încurajată pe tot parcursul masterului o strânsă legătură 

intre studenți cu diferite specializări anterioare. 

Absolvenții masterului vor fi specialiști capabili sa satisfacă cerințele Uniunii Europene legate de 

reabilitarea, regenerarea si revitalizarea patrimoniului construit și care vor permite in viitor colaborări și 

interacțiuni certe pe piața muncii cu alți masteranzii sau doctoranzii care au absolvit aceste cursuri și 

diverse instituții și entități academice din țară și străinătate. 

 

 

 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=60
https://www.facebook.com/fau.timisoara/
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Competențe și cunoștințe dobândite: 
Competențele profesionale oferite de această specializare cuprind: 

 Competențe profesionale:  

o Cunoștințe avansate privind istoria si teoria arhitecturii și restaurării; 

o Cunoștințe avansate privind releveul investigativ și a proiectul de restaurare;  

o Cunoștințe avansate privind materiale, tehnologii de explorare și intervenție și impactul 

lor ambiental;  

o Cunoștințe avansate privind contextul proiectului de restaurare și regenerare – studii 

spațiale, sociale și culturale;  

o Cunoștințe avansate privind practica profesională în domeniul restaurări și regenerării 

ambientale;  

o Cunoștințe avansate privind managementul proiectului de restaurare și regenerare. 

 Competențe transversale:  

o Desfășurarea sarcinilor profesionale printr-un comportament onorabil, etic, în spiritul 

legii, pentru a asigura reputația profesiei;  

o Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu 

preluarea diferitelor roluri în echipă; 

o Demonstrarea spiritului de creativitate, inițiativă și acțiune pentru actualizarea 

cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională. 

Discipline  

An 1: Proiectare de restaurare, Teorii și modalități de restaurare și regenerare, Arheologie, Documentare 

istorică și analiză critică, Etică și integritate academică, Metode și tehnici contemporane de restaurare, 

Regenerarea zonelor istorice, Analiza economică a proiectelor de restaurare și regenerare 

An 2: Proiectare de restaurare, Localități istorice, Peisaj și teritoriu, Principii și tehnologii de consolidare, 

Estetica structurilor, Practică de cercetare, Activitate de cercetare științifică, Elaborare și susținere lucrare 

de disertație 
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PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: PROIECTARE COMPLEXĂ ÎN ARHITECTURĂ 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=60 
https://www.facebook.com/fau.timisoara/ 

Domeniul: Arhitectură 

Informații generale 

Cerințe: absolvent studii de licență 

Durata: 2 ani (4 semestre); 120 credite ETCS 

Limba programului: română 

Forma de învățământ: zi 

Descrierea domeniului 
 Masterul abordează teme de proiectare de-o anvergură mai consistentă, inserate în peisaje 

urbane cu problematici complexe, teme de proiectare care au grad de complexitate sporit, necesitând o 

pregătire mult mai aprofundată pentru arhitecții ce-și vor asuma asemenea responsabilități. 

 Pe de-o parte masterul abordează în primul rând construcții ce aduc împreună programe diferite, 

mai mult sau mai puțin complementare, investiții mari cu implicații economice, sociale, culturale și 

ecologice consistente. În al doilea rând este vorba despre situații / amplasamente care la rândul lor pun 

probleme deosebite, necesitând abordări multicriteriale, multistratificate și multiprofesionale. 

 Masterul pe domeniul proiectării complexe de arhitectură, nu face decât să creeze premisele și să 

sporească legăturile în acest câmp de interes profesional. După absolvirea masterului și a studiilor 

doctorale în cotutelă, absolvenții își vor putea continua activitatea ca angajați în cadrul unor institute de 

cercetare sau ca profesori în cadrul unor universități din Europa. 

Discipline  

An 1: Proiectare complexă de arhitectură, Teorii și practici de proiectare complexă, Regenerare urbană, 

Tranzit și fluxuri, Managementul proiectelor complexe, Proiectare avansată asistată de calculator, Analiza 

economică a proiectelor complexe de arhitectură 

An 2: Proiectare complexă de arhitectură, Arhitectura peisajului, Metode și tehnologii moderne, Principii 

si tehnologii de consolidare, Estetica structurilor, Activitate de cercetare științifică, Elaborare și sustinere 

lucrare de dizertație 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=60
https://www.facebook.com/fau.timisoara/
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PRACTICA DE VARĂ 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=56 
 Studenți Facultății de Arhitectură și Urbanism, participă la numeroase tipuri de practică încă din 

anul 1 de studiu, practici care îi ajută să se familiarizeze cu ce înseamnă arhitectura în viața reală și 

multitudinea de domenii în care se poate manifesta.  

 

 
Practici studențești din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism 

 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=56
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OPORTUNITĂȚI ALE STUDENȚILOR- MOBILITĂȚI STUDIU 
http://www.arh.upt.ro/?page_id=217  
 
 Programul european de cooperare interuniversitară “Erasmus” (EuRopean Community Action 

Scheme for the Mobility of University Students) are ca scop desfășurarea de către studenți a unui stagiu 

de studii de minim 3 luni, maxim 1 an în universități din altă țară europeană. Mobilitățile studențești au 

început încă din 1987 si au fost parte a o serie de programe europene. Din 2007 “Erasmus” susține și 

perioade de 3 luni de practică profesională (Internship) în întreprinderi de profil, acțiune preluată din 

programele “Leonardo da Vinci”. 

“Erasmus” este cel mai de succes program de schimburi universitare din lume. El este 

implementat în 33 de țări europene, antrenând 4 000 de universități. Programul asigură, pe baza 

sistemului de credite transferabile (ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System), 

recunoașterea perioadelor de studii în universități partenere. Pentru a depăși granițele cauzate de 

diferențele lingvistice, din ce în ce mai multe programe de studii sunt oferite în limba engleză.  

Facultatea de Arhitectură și Urbanism oferă oportunități de mobilități de studiu prin acorduri 

bilaterale cu 42 de universități și anual, un număr de semnificativ de studenți beneficiază de burse 

“Erasmus” în Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Macedonia de Nord, Portugalia, Polonia, Serbia și Turcia. 

Succesul obținut de studenții timișoreni în universitățile străine reprezintă o continuă verificare a calității 

formației profesionale oferite. În paralel un număr de 10-15 studenți străini urmează timp de un semestru 

sau un an cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara.  

În ultimii ani și stagiile de practică de 3 luni au avut un mare succes. 

 
Dispersie europeană a studenților Facultății de Arhitectură și Urbanism, UPT, 2007-2016 

 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=217
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2.3. Prezentare corp profesoral 

Cadre didactice titulare  

Prof.dr. arh. Andreescu Ioan 

Ș.l. dr. arh. Anghel Andreea 

Ș.l.dr.art.pl. Ardeleanu Vlad 

As. dr. arh. Bădescu Ștefana 

As. drd. arh. Bănescu Oana  

Ș.l. dr. arh. Belci Diana Mihaela 

Prof.dr. arh. Bica Smaranda 

Conf. dr. arh. Blidariu Cristian Tiberiu 

Conf. dr. arh.  Bocan Cătălina Maria 

Conf. dr. arh.  Branea Ana-Maria 

As. arh. Danciu Mihai 

Ș.l. dr. arh. Demetrescu Bogdan 

As. drd. arh. Drăgan Dragomir 

Ș.l. dr. ing. Fofiu Mihai 

Prof.dr. arh. Gaivoronschi Vlad Alexandru 

Ș.l. dr. arh. Găman Marius 

Ș.l. dr. arh. Giurea Diana 

Ș.l. dr. arh. Hârța Marius 

As. drd. arh. Isopescu Bogdan Liviu 

As. drd. arh. Keller Alexandra Iasmina 

Conf. dr. arh. Kisilewicz Ileana Maria 

Ș.l. dr. arh. Lucaci Beatrice 

As. drd. arh. Mătieș Ciprian Ionuț 

Ș.l. dr. arh. Milincu Octavian Camil 

Prof.dr.ing. Moșoarcă Marius 

Ș.l. dr. arh. Negrișanu Daniela Luciana 

Ș.l. dr. arh. Pașcu Gabriela 

As. dr. arh. Popovici Donici Mihai 

Ș.l. dr.arh. Povian Cristina Maria 

Conf. dr. arh. Racolța Andrei Gheorghe 

Ș.l. dr. arh. Toma Claudiu 

http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Andreescu-Ioan-1.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Anghel-Andreea.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Badescu-Stefana.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/B%C4%83nescu-Oana.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Belci-Diana-Mihaela.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Blidariu-Cristian-Tiberiu.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Bocan-Catalina-Maria.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Branea-Ana-Maria.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Danciu-Mihai-1.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Dragan-Dragomir.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Fofiu-Mihai.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Gaivoronschi-Vlad-Alexandru.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Gaman-Marius.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Giurea-Diana.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Harta-Marius.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Isopescu-Bogdan-Liviu.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Keller-Alexandra-Iasmina.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Kisilewicz-Ileana-Maria.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Lucaci-Beatrice-.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Maties-Ciprian-Ionut.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Milincu-Octavian-Camil.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Mosoarca-Marius.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Negrisanu-Daniela-Luciana.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Pascu-Gabriela-1.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Povian-Cristina-Maria.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Racolta-Andrei-Gheorghe.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Toma-Claudiu.pdf
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Cadre didactice asociate - Doctoranzi 

Drd. ing. Bejeliță Cristian 

Drd.arh. Bocan Dragos Petru  

Drd.arh. Ciobanu Cristian 

Drd. arh. Hapenciuc Alma Dia 

Drd. ing. Maduta Carmen 

Drd. Marcov Andreea Raluca 

Drd. arh. Onescu Eugen 

Drd. arh. Oprița Răzvan 

Drd. arh. Simionescu Oana 

Cadre didactice asociate 

Arh. Adam Romi 

Dr. arh. Botici Alexandru 

Arh. Bucșa Tiberiu 

Arh. Burileanu Tellman Daniel 

Arh. Circa Horea 

Arh. Ciurariu Sorin 

Prof. dr. ing. Clipii Tudor 

Arh. Dinu Dan Răzvan 

Ing. Dună Ștefan 

Ing. Farcaș Cornel Gavril 

Conf. dr. Ilin Corina 

Ing. Lannert Christian 

Dr.arh. Micșa Ovidiu 

Dr. arh. Mohora Irina 

Drd. arh. Muntean Daniel Mihai 

Dr. ing. Partene Eleonora Eva 

Arh. Pascu Luminița 

Arh. Săndescu Carmen 

Arh. Schwalie Alfred 

Arh. Simici Andreea 

Arh. Stoian Laurențiu 

Arh. Todirică Răzvan Alexandru 

Arh. Tămaș Emanuel Ioan 

Ing. Truță Mihnea 

Arh. Vitan Alexandra Maria 

http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Bocan-Dragos-Petru-1.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Ciobanu-Cristian.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Hapenciuc-Alma-Dia.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Maduta-Carmen.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Marcov-Andreea-Raluca.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Onescu-Eugen-1.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Botici-Alexandru.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Burileanu-Tellman-Daniel.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Dinu-Dan-Razvan.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Duna-Stefan.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Farcas-Cornel-Gavril.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Mohora-Irina.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Muntean-Daniel-Mihai.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Partene-Eleonora-Eva.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Stoian-Laurentiu.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Todirica-R%C4%83zvan-Alexandru.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/T%C4%83ma%C8%99-Emanuel-Ioan.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/Vitan-Alexandra-Maria.pdf
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2.4. Planurile de învățământ și fișele disciplinelor pentru programele de studii gestionate de 

facultate 

PROGRAMUL DE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTER INTEGRAT: ARHITECTURĂ 

Plan de învățământ 

Plan învățământ licență Arhitectura – An I-IV  

Plan învățământ licență Arhitectura – An V-VI 

Fișe de disciplină 

Fișe de disciplină anul 1 

Fișe de disciplină anul 2 

Fișe de disciplină anul 3 

Fișe de disciplină anul 4 

Fișe de disciplină anul 5 

Fișe de disciplină anul 6 

 

PROGRAMUL DE STUDII LICENȚĂ: MOBILIER ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE 

Plan de învățământ  

Plan învățământ licență Mobilier și Amenajări Interioare 

Fișe de disciplină 

Fișe de disciplină anul 1 MAI 

Fișe de disciplină anul 2 MAI 

Fișe de disciplină anul 3 MAI 
 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Plan de învățământ 

Plan învățământ Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

Fișe de disciplină 

Fise de disciplină Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

 
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: TENDINȚE, MATERIALE ŞI TEHNOLOGI NOI ÎN 

ARHITECTURA DE INTERIOR  

Plan de învățământ  

Plan învățământ Tendințe, Materiale și Tehnologi Noi în Arhitectura de Interior 

Fișe de disciplină 

Fise de disciplină Tendințe, Materiale și Tehnologi Noi în Arhitectura de Interior 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: RESTAURARE ȘI REGENERARE PATRIMONIALĂ 
Plan de învățământ  

Plan de învățământ Restaurare și Regenerare Patrimonială 

http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/2019_2020_ARH_ARH_Anii_I-IV.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/2019_2020_ARH_ARH_Anii_V-VI.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-1.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-2.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-3.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-4.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-5.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/anul-6.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/2019_2020_ARH_MAI_Anii_I-III.pdf
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/an-1-MAI.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/an-2-MAI.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2012/12/an-3-MAI.rar
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2013/02/2019_2020_ARH_UAT.pdf
http://www.arh.upt.ro/?page_id=772
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2013/09/2019_2020_ARH_TMTN.pdf
http://www.arh.upt.ro/?page_id=1002
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2016/07/2019_2020_ARH_RRP_master1.pdf
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Fișe de disciplină 

Fise de disciplină Restaurare și Regenerare Patrimonială 

 
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: PROIECTARE COMPLEXĂ ÎN ARHITECTURĂ 
Plan de învățământ  

Plan de învățământ Proiectare Complexă în Arhitectură 

Fișe de disciplină 

Fise de disciplină Proiectare Complexă în Arhitectură 

 

http://www.arh.upt.ro/?page_id=2459
http://www.arh.upt.ro/wp-content/uploads/2016/07/Planul-de-invatamant-Proiectare-complexa-in-arhitectura-.pdf
http://www.arh.upt.ro/?page_id=2476

