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INTRODUCERE/PREZENTARE GENERALĂ 
 

Activitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, în anul 2014, a avut la bază 
legislaţia în vigoare în domeniul învăţământului superior, respectând prevederile din Carta Universităţii 
Politehnica Timişoara, Planul strategic 2013-2016 şi regulamentele universitare interne. 
 
Obiectivele majore ale facultăţii, în acest an universitar, au fost: 

 atragerea unui număr sporit de studenți cu pregătire foarte bună, precum și a unui număr cât mai 
mare de studenți străini;  

 ridicarea nivelului calitativ al pregătirii profesionale a studenților pentru dezvoltarea competențelor și 
compatibilităților în vederea unei cooperări eficiente pe plan național și internațional;  

 realizarea integrării activității profesionale a studenților cu activitatea practică de proiectare și 
execuție;  

 descentralizarea procesului de adoptare a deciziilor academice și administrative;  

 demararea unor activități specifice profilului facultății cu impact direct asupra pregătirii studenților;  

 înființarea și dezvoltarea unor structuri necesare noilor tipuri de activități, precum și promovarea 
imaginii facultății în cadrul societății;  

 ridicarea ponderii activității practice a studenților în contextul pregătirii acestora pentru integrarea cât 
mai firească în producție;  

 perfecționarea pregătirii profesionale;  

 reorganizarea examenului de admitere 

 trecerea de la sistemul de 6 ani (licenţă + master integrat) la sistemul de 4 ani ciclul licenţă + 2 ani 
ciclul master, pentru specializarea „Arhitectură” 

 
PROCES DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism desfăşoară programe de studii la nivel de: 

- LICENŢĂ – două specializări: „Arhitectura” – formă lungă cu durata studiilor de 6 ani şi „Mobilier 
şi Amenajări Interioare” – cu durata studiilor de 3 ani. 

- MASTER – două specializări – „Urbanism şi Amenajarea Teritoriului” şi, începând cu acest an, 
noua specializare „Tendinţe Actuale în Arhitectura de Interior”  

- DOCTORAT – în cadrul IOSUD – UPT, sub îndrumarea celor trei conducători abilitaţi din cadrul 
facultăţii.  
 

În anul universitar 2013-2014, sunt înscrişi un număr total de 774 studenţi. Repartiţia acestora, în 
conformitate cu structura activităţii educaţionale, este: 
 
 

LICENŢĂ (L) 94% MASTER (M) 6% 

 
Arhitectură 
(ARH) 6 ani 

Mobilier şi 
Amenajări 
Interioare 

(MAI) 3 ani 

Urbanism şi 
Amenajarea 
Teritoriului 
(URB) 2 ani 

Tendinţe Actuale 
în Arhitectura de 

Interior (TAAI) 
anul I 

619 97 38 20 

716 58 

Total    774 

Repartiţie studenţi pe programe de studii 
                           în anul univ.2013-2014 
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Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii în anul 
univ. 2013-2014 
 

 
SITUAŢIA LA ADMITERE  ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 
 
LICENŢĂ 
La specializarea „Arhitectură”, la fel ca în anii precedenţi, procentul de ocupare al locurilor alocate a  
fost de 100 % în timp ce la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare”, înfiinţată abia în anul 2010, 
procentul de ocupare al locurilor alocate a fost de 83,3%. 
 

MASTER  
 

 
Grafice comparative privind evoluţia numărului de candidaţi înscrişi şi admişi la examenele de admitere la licenţă,  

la cele două specializări, din perioada 2012-2014 

 
În cazul admiterii la licenţă, numărul de candidaţi este în scădere (în mare parte datorită numărului mic 
de elevi care trec de bacalaureat). În cazul admiterii la master se observă o creştere a numărului de 
candidaţi la ambele specializări. 

An studiu (L) ARH (L) MAI (M) URB (M) TAAI 

I 115 27 18 20 

II 94 29 20 - 

III 81 41 - - 

IV 87 - - - 

V 112 - - - 

VI 130 - - - 

Total 619 97 38 20 

LICENŢĂ 
Specializare 

Nr. candidaţi 
înscrişi 

Nr. candidaţi 
admişi 

ARH 106 96 

MAI 49 25 

Total 155 121 

Fig. 3. Distribuţia pe sexe a studenţilor 
în anul univ. 2013-2014 

Evoluţia numărului de candidaţi admişi la master în 2012-2014 
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SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014 
 

Domeniu 
de 

studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea anului 
universitar(total) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi 

prin credite 

Nr. studenţi 
repetenţi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

Nr. studenţi cu 
situaţia laînv. 
neîncheiată 

(L) ARH 619 254 295 1 69 - 

(L) MAI 97 45 39 1 12 - 

Nr. studenţi înscrişi în învăţământul universitar de licenţă după situaţia la învăţătură în anul universitar 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situaţia la învăţătură este reflectată prin procente asemănătoare, dar uşor inversate între cele două 
specializări.(MAI)deţine un procent mai ridicat de studenţi integralişti, iar (ARH) un procent mai ridicat 
de studenţi promovaţi prin credite. 

 
Comparaţia nr. de studenţi şi a situaţiei la învăţătură actuale cu cea din anul univ. precedent 2012-2013 pt. (ARH) 
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Comparaţia nr. de studenţi şi a situaţiei la învăţătură actuale cu cea din anul univ. precedent 2012-2013 pt. (MAI) 

(ARH) 
An de 
studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea anului 
universitar(total) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi 

prin credite 

Nr. studenţi 
repetenţi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

Promovabilitate 

I 115 21 61 - 33 71,30 % 

II 94 25 56 - 13 86,17 % 

III 81 21 48 - 12 85,18 % 

IV 87 44 39 1 3 95,40 % 

V 112 69 43 - - 100 % 

VI 130 74 48 - 8 93,84 % 
Nr. studenţi înscrişi în învăţământul universitar de licenţă după situaţia la învăţătură pe ani de studiu la 

specializarea „Arhitectură” în anul universitar 2012-2013 

 
Promovabilitateape ani de studiu la specializarea „Arhitectură” în anul universitar 2012-2013 

 
Din analiza situaţiei şcolare, la nivel licenţă, specializarea „Arhitectură”, se observă creşterea nivelului de 
promovabilitate în anii mari, la peste 90 %.  Anul V, corespunzător anului de mobilitate în străinătate 
pentru un număr mare de studenţi ai facultăţii, are promovabilitate de 100 %, ceea ce demonstrează că 
gradul ridicat de pregătire al acestora este recunoscut în străinătate. 
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Promovabilitateape ani de studiu la specializarea „Arhitectură” în anul universitar 2013-2014 

comparativ cu cea din anul precedent  
 

 
Variaţiile coeficientului de promovabilitate pe ani de studiu sunt mici în raport cu anul precedent, se 
poate observa însă că în anul V de studiu s-a menţinut promovabilitatea de 100 % şi că există o creştere 
minoră generală pe anul 2014 la specialitatea „Arhitectură”. 
 
 

(MAI) 
An de 
studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea anului 
universitar(total) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi 

prin credite 

Nr. studenţi 
repetenţi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

Promovabilitate 

I 27 7 13 - 7 74,07 % 

II 29 12 15 - 2 93,10 % 

III 41 26 11 1 3 90,24 % 

Nr. studenţi înscrişi în învăţământul universitar de licenţă după situaţia la învăţătură pe ani de studiu la 
specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare” în anul universitar 2013-2014 

 
 
 

 
Promovabilitateape ani de studiu la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare” în anul universitar 2013-2014 
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Promovabilitateape ani de studiu la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare”în anul 
                         universitar 2013-2014 comparativ cu cea din anul precedent 

 
În cazul specializării „Mobilier şi Amenajări Interioare”, în urma analizei situaţiei şcolare, se observă o 
scădere a coeficientului general de promovabilitate cu aproximativ 10% datorită anului I unde un 
procent similar de studenţi cu cel de la specializarea „Arhitectură” (71,30%) a promovat. 
 

Specializare Efectiv 
studenţi 

Total 
absolvenţi 

(L) ARH 122 88 

(L) MAI 37 30 

Total 159 118 

Număr absolvenţi  an terminal în anul 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În urma examenului de licenţă, au reuşit un număr total de 74 studenţi la specializarea „Arhitectură”, 
din 75 candidaţi prezentaţi, în timp ce la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare” au reuşit 26 de 
candidaţi din cei 28 care s-au prezentat. 
 

Nivelstu
dii 

Numărabsolvenţi 

An univ. 2012-2013 An univ. 2013-2014 

ARH MAI ARH MAI 

LICENŢĂ 91 18 88 30 

Total 109 118 
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Nr. studenţilor licenţiaţi la ambele specializări ale facultăţii din promoţia 2014 comparativ cu anul precedent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER –  în anul universitar 2013-2014, şi-au finalizat şi susţinut lucrările de dizertaţie pe specializarea 
„Urbanism şi Amenajarea Teritoriului” un număr de 15 studenţi. 
 
 
PRACTICA STUDENŢEASCĂ 
 
Practica de specialitate se desfăşoară, începând din anul universitar 2013-2014, din 2 în 2 ani. În 2013-
2014 aceasta s-a realizat pentru studenţii din anii I, III şi V, specializarea „Arhitectură” şi anul II, 
specializarea „Mobilier şi amenajarea teritoriului”, sub diverse forme (excursii de studiu, workshop-uri, 
proiectarea şi executarea unor construcţii simple din lemn, pământ, baloţi de paie, etc., practică în 
birouri de arhitectură şi pe şantier), iar o parte din studenţi au mers în străinătate, în practica de vară, 
prin programul Erasmus. 
 
ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI 
 
Activităţi Asociaţia de la 4 
 

- 1. Festival de arhitectură A0  -  festival organizat cu scopul de a dezvolta competențele 

studenților de la arhitectură, în vederea asigurării unei mai bune relații - Arhitectură vs. locuitorii 

din Timișoara. 

- 2. C.A.S.A – concursul anual al studenților arhitecți – concurs realizat împreună cu facultatea din 

Cluj pentru studenții anului II de la arhitectură 
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- 3. Seri(i)le D’arc - platforma de dialog interdisciplinara realizat o dată la două săptămâni 

- 4. Practica A4 - realizarea unei autoanalize a activității asociației din anul universitar precedent 

și stabilirea strategiei pentru anul următor, având astfel un punct de plecare solid în abordarea 

activităților viitoare. 

- 5. Săpunarii – organizarea unor seri de film în cadrulf acultății, înafara orelor de curs 

- 6. A4 te primește– evenimente organizate pentru studenții anului I în vederea acomodării la 

noul sistem universitar 

- 7. Balul bobocilor – eveniment organizat pentrustudenții anului I în vederea creării unei 

platforme de dialog între studenți și profesori 

 
 
 
PROCES DE ÎNVĂŢĂMÂNT - INTERNAŢIONALIZARE 
 
În prezent, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism este parteneră în acorduri bilaterale Erasmus cu 
următoarele universităţi:  
 

1. Universita degli Studi di Trento 
2. Universita degli Studi “La Sapienza”di Roma 
3. Universita degli Studi di Napoli“Federico II” 
4. Universita degli Studi di Salerno 
5. Universita degli Studi di Ferrara 
6. Universita degli Studi di Palermo 
7. Universidad de Sevilla 
8. Universidad de Granada 
9. Université Catholique de Louvain (fostul Institut supérieur d’Architecture Saint-Luc Bruxelles si 

fostul Institut supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie) 
10. Nottingham Trent University 
11. Kaunas University of Technology 
12. Bozok University 

 

Un număr de studenţi în continuă creştere au beneficiat şi beneficiază de mobilităţi susţinute financiar 
de programele Erasmus încheiate de facultate. În anul universitar 2013-2014 un număr total de 48 de 
studenţi din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism studiază pentru un semestru/an în alte 
universităţi europene. În anul universitar 2013-2014 un număr de7 studenţi străini studiază în Facultatea 
de Arhitectură din Timişoara. 
 
 
OBIECTIVE REALIZATE   
 

- elaborarea planului de învăţământ sub forma 4 ani ciclul licenţă şi 2 ani ciclul master; 
- completarea denumirii facultatii in Facultatea de Arhitectura si Urbanism in deplina concordanta 

cu materiile studiate; 
- finalizarea cu succes a studiilor primei generatii de absolventi de la specializarea de Mobilier si 

amenajari interioare; 
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- organizarea cu succes prin ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs in urma examenelor de 
admitere la cele doua specializari de la ciclul de licenta si master;  

- titularizarea prin concurs a 3 profesori, 1 conferenţiar şi 3 şefi de lucrari; 
- creşterea vizibilităţii internaţionale a facultăţii prin publicaţii şi participări la conferinţe şi 

contracte de cercetare naţionale şi internaţionale;   
 
 
PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

Nr. 
crt. 

Denumire concurs Nume câştigător(i) - studenţi Premiu 

1. Solar Decathlon 2014 -  cel mai prestigios 
concurs universitar de arhitectură sustenabilă şi 

tehnologii integrate din lume 

UPTIM – echipa UPT formată din  Calificare în faza 
finală 

2. EPO Innovation Contest 
BEST Engineering Competition 
Archi-World Academy Awards 

Radu Dorgo, Andrei Lazăr, Adrian 
Mihai, Ovidiu Mihuţescu 

I 

3. BEST Engineering Competition 
 

Bianca Buretea, Oana Grecea, Ioana 
Hariga, Alma Preda 

I 

4. Parametrica Adrian Mihai I 

 
 

 
 
RESURSE UMANE 
 
Personalul didactic din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 

Cercetarea în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Timişoara, s-a realizat în principal 
prin studii individuale şi in echipe alcătuite din cadre didactice titulare şi doctoranzi. O parte din aceste 
studii au fost realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Planificare Urbană Timişoara şi în cadrul 
Şcolii doctorale din U.P.T. sub coordonare celor trei conducători de doctorat ai facultăţii. În acestă 
perioadă au finalizat şi susţinut tezele de doctorat 3 arhitecţi, care îşi continuă în prezent activitatea de 
cercetare ca membrii titulari ai facultăţii. Un aport important la activitatea de cercetare l-au adus şi 
studenţii la ciclul de master, care sub coordonarea îndrumătorilor ştiinţifici au tratat teme noi în 
domeniul urbanismului şi vulnerabilităţii centrelor urbane. Lucrările au fost publicate în simpozioane 
studenţeşti la Cluj-Napoca şi Timişoara, unele dintre ele fiind recompensate cu distincţii. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost valorificate prin publicaţii şi susţineri ştiinţifice în cadrul 
congreselor şi conferinţelor naţionale şi internaţionale, precum şi prin publicarea unor articole ştiinţifice 
în cadrul unor reviste cu factor de impact de către edituri recunoscute pe plan mondial cum sunt 
Elsevier, Taylor&Francis, Springer, etc. Astfel în acestă perioadă s-au publicat un numar de 8 articole ISI 
şi un număr de 19 articole BDI.  
Recunoasterea calităţii cercetărilor efectuate de membrii facultăţii este demonstrată prin: 
- numărul mare de citări ale articolelor publicate de către membrii Facultăţii; 
- participarea în cadrul comitetelor ştiinţifice şi de organizare a unor congrese şi simpozioane naţionale 
şi internaţionale; 
- participarea la recenzarea unor articole ştiinţifice, la invitaţia unor edituri importante naţionale şi 
internaţionale;  
- susţinerea unor cursuri în străinătate în calitate de profesori invitaţi a unor cadre didactice; 
- publicarea unor articole împreună cu profesori ai unor universităţi de prestigiu din Europa; 
- participare la contracte de cercetare europene în echipe de cercetare mixte realizate din cadre 
didactice universitare şi cercetători ai unor companii şi asociaţii producatoare de materiale de 
construcţii din Comunitatea Europeană. 
Este de subliniat faptul că temele de cercetare abordate şi rezultatetele cercetărilor au fost propuse şi 
analizate în permanenţă cu membrii din conducerea Ordinului Arhitecţilor din România, Registrul 
Urbaniştilor din România, în scopul satisfacerii cerinţelor actuale existe pe plan mondial în aceste 
domenii.  
În cadrul facultăţii au fost realizate cercetări ştiinţifice multidisciplinare, la care au participat cadre 
didactice şi cercetători din UP Timişoara, dar şi din mediul privat, reuşindu-se astfel o cercetare cu un 
nivel înalt de aplicabilitate a soluţiilor dezvoltate în zonele recent construite dar şi cele istorice.  
 
 
 
PROGRAME DE STUDII ÎN CURS DE ACREDITARE SAU REAVIZARE 
 

În cadrul ciclului de licenţă, domeniul Arhitectură, a fost întocmit raportul de autoevaluarea pentru 
specializarea „Arhitectură”. 

În cadrul ciclului de master, domeniul Arhitectură, au fost întocmite dosarele de încadrare în domeniu 
pentru programele universitare de master „Proiectare complexă în arhitectură” şi „Restaurare şi regenerare 
patrimonială”.  
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PROMOVAREA FACULTĂŢII 
 

 Implicarea Facultăţii în acţiunile organizate de Universitate:, Caravana UPT, Zilele Carierei „Ziua Porţilor 
Deschise”) sau găzduite de universitate (târguri ale locurilor de muncă); 

 Actualizarea informaţiilor privind oferta educaţională a facultăţii programe de studii (misiune, 
competenţe, curriculum-uri), ocupaţii, oportunităţi de ocupare oferite de piaţa muncii în domeniile în 
care se realizează programele de studii; 

• Săptămâna Școala Altfel 
• Participarea la campanii de promovare a specializărilor în cadrul Caravanei UPT, participarea în cadrul 
campaniilor de promovare organizate de UPT (Zilele Carierei) 
• Promovarea specializărilor oferite de Facultate în plan local şi regional (Timișoara, Arad, Deva, Reșița, 
Turnu Severin) 
• Actualizarea materialelor promoţionale existente (pliante, afișe) 

 Ore gratuite de pregătire pentru admiterea la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 

 Deplasări în teritoriu la asociaţii profesionale şi şcoli din Timişoara şi împrejurimi 

 Prezentarea specializărilor de licenţă ale Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism în cadrul liceelor din 
judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, Gorj, Mehedinţi 

 
 
RESURSE FINANCIARE 
 

Resursele financiare ale facultăţii sunt asigurate atât din finanţarea de bază, cât şi din venituri 
proprii. Sursa principală de finanţare provine din fonduri bugetare. 

Se va acorda o importanță majoră creșterii responsabilității privind gestionarea în condiții de 
eficiență sporită a resurselor financiare și stimularea colectivelor pentru a găsi soluții de încadrare în 
resursele alocate și de atragere de surse suplimentare în sprijinul procesului de învățământ și în special 
cele din cercetare, creșterea numărului de studenți cu taxă și studenți străini valutari, dezvoltarea și 
eficientizarea pe plan superior a activităților unităților cu regim de autofinanțare care desfășoară 
activități de educație permanentă, cercetare, producție. 
 
 
 
 
                                                                                                                           Decan, 
               Prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU 
 


