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INTRODUCERE/PREZENTARE GENERALĂ 
 

Activitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, în anul 2018 – 2019, 
a avut la bază legislaţia în vigoare în domeniul învăţământului superior, respectând prevederile 
din Carta Universităţii Politehnica Timişoara, Planul strategic 2016-2020 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 profesie;  
 perfecționarea pregătirii profesionale;  
 reorganizarea examenului de admitere; 
 
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 – patru specializări – „Urbanism şi Amenajarea Teritoriului” şi  „Tendinţe, 
materiale și tehnologii noi în arhitectura de interior”, „Restaurare și regenerare 
patrimonială”, „Proiectare complexă în arhitectură”. 

- DOCTORAT – în cadrul IOSUD – UPT, sub îndrumarea celor trei conducători abilitaţi din 
cadrul facultăţii. În departament sunt în total 4 conducători de doctorat. În acest sens, 
menționăm numărul important de doctoranzi cu frecvență care activează și contribuie la 
buna funcționare a departamentului. 
  

În anul universitar 2018-2019, sunt înscrişi un număr total de 693 studenţi. Repartiţia acestora, în 
conformitate cu structura activităţii educaţionale, este: 
 
Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii în anul universitar 2018/2019 
 
 

An 
studiu 

(L) ARH (L) MAI (M) UAT (M) TMTN (M) RRP 

I 99 42 26 21 18 

II 93 34 21 17 - 

III 64 31 - - - 

IV 74 - - - - 



 
 

LICENŢĂ (L) 94% MASTER (M) 6% 

 
Arhitectură (ARH) 

6 ani 

Mobilier şi 
Amenajări 
Interioare 

(MAI) 3 ani 

Urbanism şi 
Amenajarea 
Teritoriului 
(UAT) 2 ani 

Tendinţe Actuale în 
Arhitectura de 

Interior (TMTN)  

Restaurare şi 
regenerare 

patrimonială (RRP)  

495 107 47 38 18 
602 103 

Total     
705 
 

Repartiţia studenţilor pe programe de studii în anul univ.2018-2019 
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Distribuţia studenţilor înscrişi în anul 
universitar 2018/2019
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57.17%
80.37%

51.06%
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42.83%
19.63%

48.94%
34.22%

66.67%

ARH (L) MAI (L) UAT (M) TMTN (M) RRP (M)

Distribuţia pe sexe în anul universitar 2018/2019

Feminin Masculin

V 73 - - - - 

VI 92 - - - - 

Total 495 107 47 38 18 



 
 
 
SITUAŢIA LA ADMITERE  ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 
 
LICENŢĂ 
 
La specializarea „Arhitectură”, la fel ca în anii precedenţi, procentul de ocupare al locurilor alocate a  fost 
de 97,77 %, iar  la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare”, procentul de ocupare al locurilor alocate 
a fost de 100%. 
 

 
 

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

licenţă,  la cele două specializări, din perioada 2017-2019 
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LICENŢĂ Nr. candidaţi înscrişi Nr. candidaţi admişi 
Arhitectură 163 88 

Mobilier și amenajări interioare 46 40 
Total 194 130 

MASTER Nr. Candidaţi înscrişi Nr. candidaţi admişi 

Urbanism și amenajarea teritoriului 21 21 

Tendinte, materiale si tehnologii noi 
in arhitectura de interior 

22 22 

Total 53 43 



 

Evoluţia numărului de candidaţi admişi la master în 2017-2019 

 
În cazul admiterii la licenţă, numărul de candidaţi este în creștere raportat la anul anterior, iar în 
cazul admiterii la master se observă o ușoară scădere a numărului de candidaţi la specializarea 
de urbanism și amenajarea teritoriului și o ușoară creștere la specializarea tendinte, materiale si 
tehnologii noi in arhitectura de interior. 
 
 
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 
 

Domeniu 
de studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea anului 
universitar (total) 

Nr. Studenţi 
promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi prin 

credite 

Nr. studenţi 
retraşi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

(L) ARH 495 152 298 19 26 
(L) MAI 107 56 39 3 9 

 
Nr. studenţi înscrişi în învăţământul universitar de licenţă după situaţia la 

 învăţătură în anul universitar 2018-2019 
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Situaţia la învăţătură este reflectată prin procente asemănătoare cu cele ale anului anterior, la 
ambele specializări de licență. Totuși se remarcă procentajul ușor scăzut al studenților integraliști 
ARH 30,70% (2018 - 2019) în comparație cu 41,17% (2017 - 2018), iar la MAI situația s-a mai 
îmbunătățit 52,33% (2018 - 2019) în comparație cu 48,45% (2017 - 2018). 
 

(ARH) 
An de 
studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea 

anului 
universitar(total) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi 

prin 
credite 

Nr. 
studenţi 
Retraşi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

Promovabilitate 

I 99 17 57 17 8 74,74% 
II 93 28 56 2 7 90,32% 
III 64 9 54 0 1 98.43% 
IV 74 13 56 0 5 93,24% 
V 73 27 43 0 3 95,89% 
VI 92 58 32 0 2 97,82% 

TOTAL 495 152 298 19 26 90,90% 
 

Nr. studenţi înscrişi în învăţământul universitar de licenţă după situaţia la învăţătură pe  
ani de studiu la specializarea „Arhitectură” în anul universitar 2018-2019 

 
Din analiza situaţiei şcolare, la nivel licenţă, specializarea „Arhitectură”, se observă creşterea 
nivelului de promovabilitate în anii II – VI, la peste 90 %.  Anul V, corespunzător anului de 
mobilitate în străinătate pentru un număr mare de studenţi ai facultăţii, are promovabilitate de 
95,89 %, ceea ce demonstrează că gradul ridicat de pregătire al acestora este recunoscut și în 
străinătate. 
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Comparaţia nr. de studenţi şi a situaţiei la învăţătură actuale cu cea din anul univ. precedent (ARH) 
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Promovabilitatea pe ani de studiu la specializarea „Arhitectură” în anul universitar 2017-2018 
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 IV și V de studiu s-a menţinut promovabilitatea peste 90%. 
 

(MAI) 
An de 
studiu 

Nr. studenţi la 
încheierea 

anului 
universitar(total) 

Nr. 
studenţi 

promovaţi 
integralişti 

Nr.studenţi 
promovaţi 

prin 
credite 

Nr. 
studenţi 
Retraşi 

Nr. studenţi 
exmatriculaţi 

Promovabilitate 

I 42 22 14 3 3 85,71% 
II 34 11 19 0 4 88,23% 
III 31 23 6 0 2 93,54% 

TOTAL 107 56 39 3 9 88,78% 
 

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 2018-2019 

Medie Anul VI Anul V Anul IV Anul III Anul II Anul I

2017/2018 90.66% 89.42% 95.65% 95.89% 88.46% 89.23% 88.11%

2018/2019 90.90% 97.82% 95.89% 93.24% 98.43% 90.32% 74.74%
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Comparaţia nr. de studenţi şi a situaţiei la învăţătură actuale cu cea din anul univ. precedent (MAI) 

 
 

 
Promovabilitatea pe ani de studiu la specializarea „Mobilier și amenajări interioare” 
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Promovabilitateape ani de studiu la specializarea „Mobilier şi Amenajări Interioare” în anul 
                         universitar 2017-2018 comparativ cu cea din anul precedent 
 

În cazul specializării „Mobilier şi Amenajări Interioare”, în urma analizei situaţiei şcolare, se 
observă o creștere a coeficientului general de promovabilitate în cazul anului II de studiu, pe când 
în anul I și III asistăm la o scădere a acestuia în comparație cu anul anterior. 
 

Specializare Efectiv studenţi Total absolvenţi 
Arhitectură 92 52 

Mobilier și amenajări interioare 31 23 
Total 123 75 

 
Număr absolvenţi  LICENŢĂ 

                               

Absolvenţi ARH 2018/2019    Absolvenţi MAI 2018/2019 

 

 

Media Anul III Anul II Anul I

2017/2018 86.59% 96.42% 77.14% 88.23%

2018/2019 88.78% 93.54% 88.23% 85.71%
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Nivel studii 
Număr absolvenţi 

An universitar 2017-2018 An universitar 2018-2019 
ARH MAI ARH MAI 

LICENŢĂ 83 26 52 23 
TOTAL 109 75 

 

Nr. studenţilor licenţiaţi la ambele specializări ale facultăţii din promoţia 2019  
comparativ cu anul precedent 
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Specializare Efectiv studenţi Total absolvenţi 
Urbanism şi amenajarea teritoriului 21 17 

Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în 
arhitectura de interior 

17 11 

Total 38 28 
 

Număr absolvenţi  MASTER 
                               

Absolvenţi UAT 2018/2019    Absolvenţi TMTN 2018/2019 

 

Nivel studii 
Număr absolvenţi 

An universitar 2017-2018 An universitar 2018-2019 
UAT TMTN UAT TMTN 

MASTER 9 11 17 11 
TOTAL 20 28 
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Nr. studenţilor licenţiaţi la ambele specializări ale facultăţii din promoţia 2019  

comparativ cu anul precedent 
 
PRACTICA STUDENŢEASCĂ 
 
Practica de specialitate se desfăşoară la nivelul fiecărui an universitar. În 2018-2019, aceasta s-
a realizat pentru studenţi 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. 
 
Refugii in muntii Tatra Mers cu cortul si rucsacul de munte.  

Cazare la camping, casute, cort, refugii montane, pensiuni 
Se merge cu masina, pt eficientizare costuri recomand - 4 
pers/masina,  
masina in stare cat mai buna si student sofer cel putin cu 
2 ani de condus. 
Prima zi escala la Budapesta si apoi continuat drumul 
pana la Poprad 
3-4 zile in muntii Tatra inalta - trasee variate, de dificultate 
cel mult medie 
Ultima zi - Tatralandia (Aquapark) - 3-4 ore si retur 
Timisoara 
Se fac aprovizionari de mancare si bautura de la 
supermarket, 
se alimenteaza masinile cu carburant in afara 
autostrazilor.  

V, IV, (chiar si 
mai mici) 
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COMPETITIA 
CULORILOR MAPEI 

concurs cu premii/ realizarea de lucrari de tip MOZAIC, 
utilizand materiale MAPEI 
https://www.youtube.com/watch?v=qMi2O3b7GWA I,II MAI 

PRACTICA BIROU DE 
ARHITECTURA 
ARCHISTRESSSTUDIOS 
TM relevee, redactare, render 

IV si V 
ARHITECTURA 

PRACTICA BIROU DE 
ARHITECTURA SC 
ARHITECT ANGHEL 
SRL relevee, redactare, render 

IV si V 
ARHITECTURA 

PRACTICA BIROU DE 
ARHITECTURA 
ARTPLAN relevee, redactare, render 

IV si V 
ARHITECTURA 

CONCURS DE IDEI - 
DESIGN DE PRODUS 
PLEXIVE 

concurs cu premii- realizare efectiva obiect- primele locuri 
castigatoare vor participa la practica in perioada de 
implementare produs 

I-V ARH si I-II 
MAI 

ȘCOALA DE VARĂ: 
REUTILIZARE 
ADAPTIVĂ LA PETRILA 

îmbinare între prelegeri teoretice și activități practice, pe 
fondul amenajării unor spații și montajului unor instalații 
de artă contemporană, în ansamblul Minei Petrila 

I-V ARH si I-II 
MAI 

ROBOTICS HUB 
simulare de conversie a clădirilor skipului metalic de la 
Mina Petrila în hub de robotică, incluzând arenă de battle, 
atelier, birouri și iluminat arhitectural exterior 

IV-V ARH 

Excursie de studiu - 
Amsterdam Analiza urbana si de arhitectura - Amsterdam II ARH 

Digitalizare proiecte An I 
proiectare de arhitectura Digitalizare proiecte An I proiectare de arhitectura I ARH 

Studii urbane 
TIMISOARA, locuri 
destinate artei urbane CArografierea (masuratori, fotografii, desene  an II 

Studii arhiva cladiri 
patrimoniu Politehnica 
TIMISOARA - Duiliu 
Marcu Studiu in arhiva, desene, releveu? fotografie an II 

Arhivare proiecte cabinet 
an II, traduceri in engleza arhivare, traducere an II 



Dealu Cerului / 
Rezervatia Cheile Nerei- 
Beusnita 

Tehnici constructive, prezentări multidisciplinare, 
construire premiul 1 concurs 2017, macroeconomie, 
design, muzica, cullinarium an I - VI 

Scoala de Vară- 
Alternativa de Vacanță- 
Micii Arhitecți 2 

Prezentare filmulețe și materiale documentare despre 
arhitectura universală copiilor din comunele Bodo și 
Criciova, județul Timiș. Realizare un mic quiz și 
diferite activități interactive și educaționale. 

I,II MAI și I, II, III 
ARH 

Practică individuală în 
birou de arhitectură 
Cristina Povian grafică, redactare, studii, relevee 

I, II MAI și I, II 
ARH 

Excursie de studiu - 
VENEȚIA Bienala de Artă și Arhitectura Venețiană MAI/ ARH 

BETA - Privește Orașul 
colaborare pentru pregătirea BETA2020, implementare 
Privește Orașul 2019 ARH, ani III-IV 

Arhipolis 
Pregatire piese pentru publicatia Arhipolis, desen de 
mana, machetare An I 

Sebes 6.0 Studii solutii recomversie elemente patrimoniu construit. An II/IV 

Excursie de studiu Cluj - 
Maramureș 

Vizite la birou de arhitectură din Cluj + traseu pe Valea 
Izei cu vizitarea celor mai reprezentative biserici 
maramureșene din lemn An I 

Continental - parc liniar 

Workshop tip concurs pentru amenajarea unui parc liniar 
de aprox. 2 hectare pentru separarea platformei 
Continental/UMT de cartierul Lipovei. 
Teme: perdea forestieră de protecție, zone pentru 
activități, conexiune cartier Lipovei, integrarea fostei căi 
ferate în amenajarea peisajeră și accesibilitatea 
motorizată și nemotorizată în zonă. 

Ani IV - V 

"BACK TO REALITY" 
Practica in biroul de 
arhitectura 
PLANCONTROL 

Ce vei face: 
Vei veni cu laptopul tau, 4 ore pe zi, la biroul nostru si vei 
participa in proiecte dupa masura puterilor tale.  
Vei asista la sedinte de lucru cu colaboratorii si cu clientii. 
Vei merge cu cei din birou pe teren si pe santier.  
Vei colabora cu cei din birou si cu colegii tai practicanti 
lovindu-te de aspecte cat mai diverse din practica reala. 
Ce facem noi: 
Te ghidam, te sustinem, iti dam o masa, un scaun, 
internet si espresso gratis. 

Arhitectura, anii: 
II-III 
IV-VI 

APOS 2019 

Workshop de arhitectura traditionala: tiglarit, zidit si 
dulgherit in jurul bisericii evanghelice de la Apoș, jud Sibiu 
Vom continua lucrarile incepute in anii trecuti si vom 
aplica cele invatate intervenind la podul si invelitoarea 

Arhitectura, 
toti anii  



bisericii de secol XV. 
O parere despre cum a fost pana acum va puteti face la 
linkul de mai jos: 
https://arhitectura5tm.wordpress.com/2016/11/18/practica-
de-vara-2016-concluzii-de-la-apos/  

CASA CU HAR. Şcoală 
de vară de restaurare. 
Ediţia a V-a 

Şcoala de vară propune restaurarea casei familiei Părăian 
şi transformarea sa într-o casă memorială. Vor fi 
organizate ateliere de restaurare tâmplărie veche, tencuit 
şi mortar în tehnică tradiţională şi atelier de lemn. 
Proiectul este finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România 
din timbrul de arhitectură. Toţi anii 

Ambulanţa pentru 
Monumente Banat Intervenţii de urgenţă pe monumente istorice Toţi anii 

CALL pentru Patrimoniu 
Industrial 

Realizare documentatie pentru dosar clasare ansamblu 
Margina. Completare releveu existent, inventariere 
fotografica, relevee locuinte colonie. Practica este 
realizata in colaborare cu Institutul National al 
Patrimoniului Anul IVsi V 

Andreescu & 
Gaivoronschi Practica Birou de Arhitectură III - V 

Biserici Inlemnite 
Atelier de tencuieli traditionale de pamant si pavaje de 
piatra in jurul bisericii de lemn Toti anii 

Arhitectura antiseismica 

Activitatea presupune investigarea unor cladiri istorice din 
Timisoara si realizarea unei diagnoze. Pe baza acestei 
investigatii, se va studia raspunsul cladirii la un eventual 
seism prin intermediul programului Tremuri. Pentru acest 
program, se va realiza in prealabil un workshop.  IV-V ARH 

Festivalul PLAI 

Activitati: planificare instalare si dezasamblare festival, 
proiectare/ construire de elemente specifice festivalului, 
activitati hard (constructie on-site de piese mari) si soft 
(elemente de ambientare)  
Beneficii: pachet voluntar cu full acces la festival si 
diverse bonusuri I,II ARH/MAI 

Giurea Diana B.I.A. Practica Birou de Arhitectură III ARH, III MAI 

Primaria Municipiului 
Timisoara_oportunitate 
stagiu de practica in 
orasul Karlsruhe/ 
Germania 

Este vorba despre oportunitatea ca 1 student/studentă din 
cadrul Facultaţii de Arhitectura să desfăşoare un stagiu de 
practică alături de studenţi din alte oraşe europene în 
perioada 5-30 august 2019 în cadrul Primăriei oraşului 
Karlsruhe. 

IV, V 



Studentul/studenta trebuie să aibă vârsta între 20 şi 25 de 
ani şi să cunoască bine limba germană. Pe perioada 
practicii, oraşul Karlsruhe va asigura cazarea, mesele şi 
200 euro bani de buzunar. Studentul va trebui sa suporte 
costurile de deplasare la Karlsruhe şi asigurarea 
medicală. Studentul trebuie sa fie vorbitor de limba 
germana. 

Asociatia Locus 

Baia de Arhitectură ediția a 2a Ediția a II-a (2019) se va 
concentra pe recuperarea unui spațiu aflat în așteptare, în 
centrul istoric al Băilor Herculane, care în trecut era definit 
de o promenadă și un foișor pe malul râului Cerna. Se va 
executa la fața locului un spațiu de relaxare care să 
susțină activități culturale și comunitare. Atelierul va fi 
condus de către ing. Marius Șoflete alături de alți invitați 
surpriză. 

înscrierea este 
deschisă tuturor 
studenților 
arhitecți și a 
celor din cadrul 
departamentelor 
de amenajări 
înscriși într-o 
formă de 
învățământ 
superior de pe 
teritoriul 
României. 

 
ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI 
 
Activitățile studențești sunt în marea lor majoritate organizate prin intermediul Asociației de la 4, 
printre acestea fiind: 
 
1. A4 te primește !!! - La începutul anului universitar, după intervențiile din partea conducerii 
F.A.U.T., A4 se asigură de informarea studenților în legătură cu informațiile necesare pentru un 
student la ARHITECTURĂ. Se pregătesc kit-uri pentru studenți, astfel încât aceștia să nu 
întâmpine suprize.  
2. SERI(I)LE D’ARC - Acest este cel mai vechi proiect al Asociației de la 4!. Proiectul urmărește 
o altfel de arhitectură. În principiu, sunt aduși invitați din domeniul arhitecturii și al artelor.  
Se pot purta discuții libere cu invitații, ceea ce i-a făcut pe studenți să facă un pas în față.  
3. A4 recrutează!  
4. Halloween Party  
5. Balul Bobocilor  
6. Arhitecți colindători  - Este gândită ca o seară de relaxare după finalizarea predărilor!  
„Corul” este format din studenți și merge pe principiul unei seri de socializare.  
7. Teambuilding membrii asociației A4. 
8. CIAISA Concursul Anual al Stundenților Arhitecți - E un proiect care adună studenți din 
toată România și care pune o temă de proiectare, într-un sit concret.  
„CARE-I hiba, problema, năcazu’,baiu’?!” – Este un proiect prin care se dorește monitorizarea 
problemele studenților.  
 
 
 
PROCES DE ÎNVĂŢĂMÂNT - INTERNAŢIONALIZARE 
 
În prezent, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism este parteneră în acorduri bilaterale Erasmus 
cu următoarele universităţi:  



 

Université Catholique de Louvain 

Université de Mons 

VSB Technical University of Ostrava* 

Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg 

Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft 

Technological Education Institute of Athens 

Politecnico di Bari 

Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Padova 

Università degli Studi di Palermo 

Sapienza – Università di Roma 

Università degli Studi di Salerno 

Università degli Studi di Trento 

Vilnius College of Design 

University American College Skopje 

University American College Skopje 

Lodz University of Technology 

Warsaw University of Technology 

University of Coimbra 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

University of Seville 

Eskisehir Osmangazi University 

Hasan Kalyoncu University 

Mustafa Kemal University 

Nişantaşı University 

Yüzüncü Yıl Üniversity 



Szent István University - Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering 

University of Pécs 
Hochschule fur Technik Stuttgart 
 
Acord  "Erasmus+ KA 107-Mobilities with Partner Countries" semnat intre UPT si Universite 
lnternationale de Rabat - Morocco 
 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO DE ANDALUCÍA (ESADA)- ANDALUSIAN SCHOOL 
OF DESIGN AND ART din Spania Granada 

  
Un număr de studenţi în continuă creştere au beneficiat şi beneficiază de mobilităţi susţinute 
financiar de programele Erasmus încheiate de facultate. Pentru anul 2018-2019 au plecat 50 de 
studenți le nivelul de licență, 17 studenți incoming din Italia, Spania și Turcia, 6 studenți în 
mobilități de practică. În total sunt 43 de acorduri erasmus în vigoare. 
 
OBIECTIVE REALIZATE   
 

- organizarea cu succes prin ocuparea locurilor scoase la concurs in urma examenelor de 
admitere la trei specializari din patru de la ciclul master;  

- titularizarea prin concurs a 1 conferenţiar, 3 şefi de lucrari și 2 persoane pe post de asistent 
pe perioadă determinată; 

- creşterea vizibilităţii internaţionale a facultăţii prin publicaţii şi participări la conferinţe şi 
contracte de cercetare naţionale şi internaţionale;   

 
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 (PUG Orăștioara, jud. Hunedoara și PUZ Herculane, jud. Caraș Severin) şi în cadrul 
Şcolii doctorale din U.P.T. sub coordonare celor patru conducători de doctorat ai facultăţii. În 
acestă perioadă au finalizat şi susţinut tezele de doctorat 2 arhitecţi. Totodată a fost realizat un 
parteneriat strategic Erasmus K203, în cadrul căreia UPT si FAUT sunt lead partner alaturi de 
Universitatea din Novi Sad, Universitatea din Budapesta BME, Universitatea din Debrecen, 
Univeristatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu 
din Bucuresti, Universitatea Sveti Kliment Ohridski din Sofia; și a fost încheiat un acord de 
colaborare între Universitatea Politehnica Timișoara și Universidad Veracruzana Mexic, în urma 
căruia FAUT a desfășurat proiecte în colaborare cu această universitate.  

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.  
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.  
 
 
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; 

• Promovarea specializărilor oferite de Facultate în plan local şi regional (Timișoara, Arad, Deva, 
Reșița, Turnu Severin, Baia Mare, Anina etc.) 
• 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 etc. 
 
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 


