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În urmă cu patru ani, propuneam un plan de 
management care era menit să creeze un context 
potrivit relansării universității, la adevăratul 
nivel al statutului istoric pe care îl are. 

Întreaga comunitate a universității noastre 
conștientizase că pentru a putea participa ca 
actor important, la nivel regional și european, 
aveam nevoie să creăm un fundament material, 
științific, dar mai ales uman, prin  care să putem 
influența pozitiv societatea. Aceasta era analiza 
de la care plecam, continuând un efort de echipă 
care durase aproape un deceniu.

Contextul crea la rândul său oportunități pentru 
comunitatea academică, oportunități pentru 
următorii zeci de ani, dar și rampe de lansare 
pentru studenții care încă se află pe băncile 
universității.

Oportunitățile de care vorbeam în urmă cu patru 
ani puteau fi sau nu valorificate. A depins de noi 
să reușim să le folosim.

Patru ani mai târziu putem sesiza cu ușurință 
că evoluția a avut loc și că diferențele sunt 
sesizabile. Ne-am asumat la nivel de comunitate 
responsabilitățile sociale corespunzătoare 
poziției de cea mai prestigioasă universitate 
tehnică din țară.

Am încercat perpetuu să găsim soluții pentru 
provocările tehnologice, economice, sociale sau 
de dezvoltare sustenabilă a mediului în care 
activăm. De cele mai multe ori am reusit, iar 
atunci când am făcut-o, nu am rămas captivi unei 
singure idei. Am evoluat. 

S u n t e m  r e z u l t a t u l  d e d i c a ț i e i  n o a s t r e .  Î n t r e a g a  c o m u n i t a t e  a 
u n i v e r s i t ă ț i i  s - a  d e d i c a t  p e r f o r m a n ț e i .  A  v e n i t  v r e m e a  s ă  t r e c e m 

l a  u r m ă t o r u l  p a s .

M i h n e a  C o s t o i u

În dinamica sa universitatea are responsabilitatea 
de a răspunde acestor provocări - iar în istoria sa, 
comunitatea noastră a știut mereu să răspundă 
pozitiv dezideratelor impuse de vremuri, pregătind 
mereu începutul următoarei etape, a viitorului. 
Tocmai de aceea, pentru a asigura continuitatea 
într-un proces susținut de evoluție, este necesar 
un leadership care să inspire, capabil să cristalizeze 
o comunitate în jurul unui obiectiv comun. Acest 
fundament este cel care ne-a conferit forță, prestigiu 
și performanță până acum.

Planul managerial 2012-2016 a vizat şi obiective 
imediate, care pot fi realizate într-un orizont de 
timp de 4 ani, dar, ca și concept strategic, a avut în 
vedere un orizont de timp mai îndelungat. Astfel, 
în Planul managerial 2016 – 2020 sunt preluate 
obiectivele care trebuie continuate, şi sunt precizate 
noi obiective, care să răspundă noilor provocări care 
sunt, astăzi, puse în faţa sistemului de învăţământ 
superior, universităţii noastre în particular. 

Am convingerea că împreună putem să oferim 
generațiilor de studenți - educația de care au nevoie, 
societății - specialiști care să-i asigure dezvoltarea și 
fiecăruia dintre noi - bucuria misiunii împlinite.

Vă propun să construim împreună, în echipa 
Universității Politehnica din București, pentru 
următorii patru ani.

C U VÂ N T  Î N A I N T E
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C e  f a c i  p e n t r u 
t i n e ,  d i s p a r e 
o d a t ă  c u  t i n e ,  c e 
f a c i  p e n t r u  a l ţ i i , 
r ă m â n e  p e n t r u 
e t e r n i t a t e .

A l b e r t  E i n s t e i n
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C O N T E X T
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„Veniți toți din toate părțile și de toată starea!”
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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a fost înființată în anul 1818, sub conducerea lui 
Gheorghe Lazăr, iar astăzi, după 197 de ani, este cea mai mare universitate tehnică din România, 
cu un renume bine consolidat la nivel național și internațional. 

La 24 martie 1818, prin opis domnesc, s-a aprobat anafora boierilor efori ai școlii și s-a poruncit 
evacuarea chiriașilor și repararea odăilor necesare școlii, la Mânăstirea Sfântul Sava. În august 1818, 
Gheorghe Lazăr este învrednicit să deschidă cursurile de inginerie la Școala de la Sfântul Sava. 
Gheorghe Lazăr adresează o Înștiințare către de toată cinstea vrednică tinerime, cu următoarea 
chemare: veniți toți din toate părțile și de toată starea!

Astăzi, după aproape 200 de ani, îndemnul rămâne la fel valabil și plin de semnificație, iar 
ingineria un domeniu mai efervescent ca niciodată. Tehnologiile determină cinetica dezvoltării 
economiei și societății, iar dezvoltarea unei forțe de muncă, competitive pe o piață globală, 
presupune acumularea de cunoștințe de nivel superior, care pot fi obținute doar la nivel 
universitar. Competențele și abilitățile, necesare profesiei alese, dar și creativitatea, capacitatea 
de inovare, spiritul civic sau anteprenorial, care pot fi formate într-o școală de ingineri, sunt tot 
atâtea premise pentru o viață împlinită în plan profesional și personal. 
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Ca o recunoaștere a realizărilor întregii comunități academice, în ceea ce privește excelența 
programelor de studii, calitatea și vizibilitatea cercetării științifice, prin capacitatea sa 
administrativă și instituțională, Universitatea POLITEHNICA din București s-a clasificat 
în categoria universităților de cercetare avansată și educație, fiind singura universitate din 
România care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A) pentru toate 
programele de studii. În anul 2015, în urma evaluării Agenției Române pentru Asigurarea 
Calității în Învățământul Superior, UPB a obținut reconfirmarea acreditării, cu grad înalt de 
încredere.

În prezent, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează, prin cele 15 facultăţi ale 
sale:

• studii universitare de Licenţă, în 18 domenii ştiinţifice, respectiv, 88 programe de studii 
de licenţă;

• studii universitare de Masterat, în 22 domenii ştiinţifice, respectiv, 162 programe de 
studii;

• studii universitare de Doctorat, în 19 domenii ştiinţifice, prin cele 14 şcoli doctorale.

Un număr de aproximativ 28.000 de studenţi sunt înmatriculaţi în diverse programe de studii: de 
licenţă, master sau doctorat. Acestora li se alătură un număr de aproape 780 de studenţi străini. 

Universitatea dispune de personal didactic şi de cercetare performant - 1392 cadre didactice, 
care activează în cele 53 departamente şi 47 centre de cercetare. Activitatea acestora este susţinută 
de personalul didactic auxiliar - 833 de persoane, precum şi de peste 470 de persoane - personal 
administrativ. 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se constituie, astfel, într-o organizaţie extrem de 
complexă, atât în ceea ce priveşte resursele umane implicate, cât şi patrimoniul și mijloacele 
materiale şi financiare care trebuie gestionate. 

În plus, diversificarea misiunilor și a activităților, presiunea financiară cauzată de creșterea 
costurilor, noi cerințe impuse de actorii relevanți, competiția globală și globalizarea economiei 
- toate acestea impun dificultăți deosebite în ceea ce privește managementul universităților. 

Pentru a răspunde acestor provocări, noua paradigmă stabilită prin Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 vizează separarea atribuţiilor şi funcţiilor celor două componente din viaţa universităţii 
şi anume cea academică de cea managerială. În acest sens, Legea educaţiei naţionale şi Carta 
universităţii, surprind în mod distinct competenţele şi atribuţiile celor două structuri de 
conducere, respectiv Senatul universitar şi Consiliul de administraţie. Componenta managerială 
a universităţii revine Consiliului de Administraţie, condus de rector. Atribuţiile acestui for vizează 
conducerea operativă a universităţii şi aplicarea deciziilor strategice ale Senatului universitar. 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să răspundă provocărilor 
impuse de integrarea în Ariile Europene ale Învăţământului Superior şi Cercetării, precum şi 
de obiectivele aflate pe agenda Uniunii. 

Astfel - prin Strategia Europa 2020 - educaţia, cercetarea şi inovarea se afirmă încă o dată ca 
factori cheie în contracararea efectelor crizei şi asigurarea unui viitor durabil. Între cele trei 
priorităţi stabilite, creşterea inteligentă are la bază dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 
şi inovare, printre altele prin transformarea ideilor inovatoare în servicii şi produse care creează 
creştere şi locuri de muncă. 

Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
Educaţie şi formare 2020 (ET 2020) stabilește ca obiective strategice:

• învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea;
• îmbunătățirea calității și eficienței la toate nivelurile sistemului de educație și formare;



1 1
• promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active;
• stimularea creativității, inovării și a spiritului anteprenorial la nivelurile sistemului de 

educație și formare.

În 2020, un procent de 40% din populaţia Europei trebuie să aibă studii superioare. 

În cadrul Conferinței ministeriale desfășurată la Yerevan, în mai 
2015, prin Comunicatul adoptat, miniștrii educației din cele 47 de 
state membre în Aria Europeană a Învățământului Superior EHEA 
au evidențiat principalele obiective strategice pentru învățământul 
terțiar, astfel:

• o implementare unitară a reformelor în toate țările membre, 
pentru a asigura creșterea încrederii reciproce în sistemele 
de educație din fiecare țară;

• recunoașterea automată a calificărilor, astfel încât să fie 
posibilă mobilitatea studenților și absolvenților;

• creșterea rolului universităților în edificarea unor societăți 
incluzive, bazate pe valorile democrației și ale drepturilor 
omului; 

• crearea de oportunități educaționale care să permită formarea competențelor și 
abilităților necesare unui cetățean european, care dă dovadă de spirit de inovare și este 
competitiv pe piața muncii;

• asigurarea libertății academice, concomitent cu participarea adecvată în procesele 
decizionale ale universităților, pentru cadre didactice și studenți;

• creșterea legăturii cu Aria Europeană a Cercetării Științifice. 

Au fost, de asemenea, adoptate noi Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în 
Spațiul European al Învățământului Superior (ESG).

La nivel naţional, criza economică globală și scăderea continuă a populației școlare au pus noi 
provocări în fața sistemului de învățământ superior. 

Deși a scăzut semnificativ, rata sărăciei relative rămâne la cote ridicate, conform Eurostat, în 
2013, România aflându-se pe primul loc din Europa, cu o valoare de 25,4%. Rata sărăciei este, 
însă, mai ridicată pentru copii și tineri, 31,4% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24%, fiind 
afectați de acest flagel (conform Băncii Mondiale, calcule realizate în baza datelor Eurostat). 

Conform INS, în trimestrul I 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de 20‐64 ani a fost 
de 63,7%, la o distanță de 6,3 puncte procentuale față de ținta națională de 70%, stabilită în 
contextul Strategiei Europa 2020. În trimestrul I al anului 2015, populația activă a României 
era de 8.892 mii persoane, din care, 8. 237 mii persoane erau ocupate şi 655 mii persoane erau 
şomeri.

Populația României a scăzut cu aproape 3,8 milioane în ultimii 20 de ani (INS). Față de anul 
universitar 2007 - 2008, în anul universitar 2013 - 2014 numărul de studenți a scăzut la jumătate, 
ajungând la puțin peste 540.000. Acest fenomen a condus la scăderea dramatică a numărului 
de studenți cu taxă, ceea ce, pentru universitățile de stat, a însemnat creșterea dependenței de 
veniturile provenite din bugetul de stat (CNFIS Raport public anual – 2013. Starea finanțării 
învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun). 

Bugetul alocat educației, în general, și învățământului superior și cercetării în particular, a 
crescut constant în perioada 2012 – 2015, fără să atingă, însă, nivelul optim pentru niciunul 
dintre domeniile menționate.
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Prin Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020 (aprobată prin HG nr. 565 din 15 
iulie 2015), România și-a propus ca 26,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de 
ani să aibă studii terțiare finalizate, în condițiile asigurării egalității de șanse în ceea ce privește 
accesul la învățământul superior, precum și un nivel înalt de calitate a programelor de studii, 
relevante în raport cu cerințele pieței muncii. 

Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 - 2020 (HG Hotărârea nr. 418 din 3 
iunie 2015) arată necesitatea creșterii cu peste 8% a numărului de persoane cu vârsta cuprinsă 
între 25 și 64 de ani, care participă la programe de învățare pe tot parcursul vieții. Universitățile 
sunt identificate ca parte importantă în acest proces, rolul lor nu trebuie argumentat în cazul 
programelor de formare de nivel postuniversitar. 

Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (HG nr. 929 din 21 octombrie 
2014) SNCDI 2020 stabilește companiile private ca piloni ai inovării, evidențiază importanța 
întăririi dimensiunii internaționale a cercetării științifice și a consolidării poziției României ca 
lider regional în domenii strategice în care poate atinge excelența. 

Astfel, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a înregistrat realizări importante în ultimii 
4 ani, dintre care sunt de menţionat: 

• menținerea gradului ridicat de încredere, la nivel instituțional, precum și obținerea 
calificativului încredere, pentru toate programele de studii evaluate în cadrul evaluării 
instituţionale, în anul 2015 (31);

• prezența Universității POLITEHNICA din București în primele 500 în clasamentul 
internațional SCOPUS, ceea ce relevă creșterea performanței științifice, exprimate atât 
prin mărirea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI, cât și prin publicarea 
în reviste cu indice mare de impact;

• dezvoltarea și adaptarea ofertei educaționale la cerințele studenților, ale pieței muncii 
și ale societății, în vederea creșterii relevanței, prestigiului și vizibilității universității, 
la nivel național și internațional, prin dezvoltarea unui număr de 7 programe noi de 
studii de licenţă, respectiv 4 programe noi de studii de masterat, precum și înfiinţarea 
unui număr de 14 şcoli doctorale. Astfel, este de menționat înființarea unei noi Școli 
doctorale de Ingineria și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor, în domeniul fizicii, 
precum și a masterului „Inginerie de mentenanță pentru ELI-NP”, în cadrul cărora se 
pregătesc specialiști de înaltă calificare pentru proiectul ELI-NP;

• creșterea prestigiului internațional al universității, prin participarea în proiecte 
de anvergură europeană organizate de către organisme profesionale internaționale: 
EUA, EUA-CDE, CESAER, BFUG groups etc. și organizarea unor manifestări la nivel 
internațional, în care UPB a fost lider de parteneriat;

• semnarea și punerea în practică a unor acorduri de colaborare cu organizații 
internaționale de mare prestigiu: British Council, AUF etc., ce au fost de un real folos 
în pregătirea extracurriculară a studenților, dar și pentru un training de nivel înalt al 
cadrelor didactice tinere;

• creșterea gradului de internaționalizare al studiilor de licență, masterat și, îndeosebi, 
doctorat pentru care procentul de studenți străini s-a mărit semnificativ în ultimii 4 ani;

• atragerea unor fonduri importante din domeniul privat.
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De asemenea, a fost urmărită elaborarea și implementarea unui număr important de proiecte 
finanțate din fonduri europene sau naționale. Resursele astfel obținute au reprezentat aproximativ 
40% din bugetul universităţii.

O altă realizare strategică privește îmbunătățirea infrastructurii universitare, totalizând investiţii 
în valoare de peste 72.500.000 euro, din care le enumerăm pe cele mai importante: 

• finalizarea noului local al Bibliotecii centrale (din fondurile proprii ale universității);

• Aula UPB, realizată în proporție de 80%, finalizarea acesteia urmând să se realizeze în 
trimestrul I al anului 2016;

• finalizarea clădirii destinate grădiniței UPB (din fondurile proprii ale universității);

• construcţia a două noi centre de cercetare din fonduri structurale, în cadrul Programului 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 POSCCE:

 ▶ Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative – 
(CAMPUS), cu o valoare totală de 80.710.727 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 59.767.690 lei, având o suprafață de 8.644 mp;

 ▶ Infrastructura de Cercetare pentru Dezvoltarea Produselor, Proceselor şi 
Serviciilor Inovative Inteligente (PRECIS), valoare totală de 49.219.137 lei, din 
care asistenţă financiară nerambursabilă este de 40.000.000 lei, având o suprafață 
de 8.745 mp;

• realizarea de noi centre de cercetări / laboratoare, în majoritatea facultăților universității, 
finanțate din POSCCE:

 ▶ Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice pentru Siguranţa Alimentară (CNpSA);
 ▶ Noi posibilități de integrare sustenabilă a producției de biodiesel. Valorificarea 

glicerinei și a esterilor acizilor omega (BIOGLYVAL);
 ▶ Sistem Decizional Multicriterial pentru Remedierea Siturilor Contaminate cu 

Poluanți Toxici și Persistenți din Marile Zone Industriale (RECOLAND);
 ▶ Crearea Centrului de Competență pentru Fotonică Avansată și Biotronică;
 ▶ Tehnologii SPFM în reacţii ionice ale soluţiilor reziduale în sol şi realizarea de 

nanocompozite bazate pe nanotuburi de carbon pentru aplicaţii de energie şi 
mediu (SPFM-LA);

 ▶ Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare dedicata 
nanotehnologiilor: sinteza de nanomateriale avansate, caracterizarea si 
producerea de nano-dispozitive (NANODIS). 

O atenție deosebită a fost acordată și investițiilor în resursa umană, cu sprijinul cofinanțării 
din POSDRU 2007 – 2013, care au cumulat o valoare de peste 63 milioane de EURO. Printre 
rezultatele cele mai importante se evidențiază:

• un număr de 905 doctoranzi și 280 de cercetători postdoctorat au beneficiat de burse 
lunare de studiu, au efectuat stagii de pregătire în universități și centre/institute de 
cercetare din străinătate (20 țări ale Comunității Europene), au participat la evenimente 
științifice reprezentative pentru domeniul de studiu. O parte dintre aceștia au beneficiat 
de programe de doctorat în cotutelă cu universități din străinătate;

• aproximativ 6.500 de studenți la programele de licență sau masterat au beneficiat de 
stagii de pregătire practică la agenți economici din domenii relevante pentru domeniul 
de studiu.
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O B I E C T I V E
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Misiunea asumată de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca o 
intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice și prin producerea de 
cunoaştere şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi  asumă conceptul de universitate 
inovatoare, atât în ceea ce priveşte formarea capitalului uman, prin care se 
condiţionează capacitatea de inovare a unei ţări,  cât şi  în ceea ce priveşte 

cercetarea ştiinţif ică producătoare de cunoaştere, precum şi prin inovaţiile şi 
adaptările tehnologice care condiţionează creşterea economică a ţării.

În acelaşi timp, dimensiunea culturală a universităţii îşi păstrează importanţa majoră în 
cultivarea identităţii instituţionale şi a unei reputaţii distincte.

Producerea cunoaşterii, în principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie 
şi formare profesională, diseminarea prin tehnologiile informaţionale, utilizarea inovaţiei 
tehnologice - reprezintă elementele care definesc unicitatea universităţii (Carta Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti).

Dimensiunea socială a învățământului superior a apărut ca o preocupare centrală a Spațiului 
european al învățământului superior (SEIS) în Declarațiile Ministeriale de la Londra (2007) și 
Leuven (2009), cu accent pe egalitatea șanselor în ceea ce privește accesul și evoluția studenților. 
Ideea că misiunea universităților include dimensiuni dincolo de promovarea cunoștințelor și 
cercetării, cum ar fi preocupările privind dezvoltarea personală și profesională a studenților 
și promovarea cetățeniei active și angajate, corespunde modelului arhetipal al universității 
europene (Zgaga, 2009). 

Responsabilitatea socială a universităţilor reprezintă responsabilitatea pentru impactul 
deciziilor și activităților lor asupra societății și mediului, ca parte a unor strategii transparente și 
etice. Există, de asemenea, şi teza prin care responsabilitatea socială a universităţilor „contribuie 
la dezvoltarea durabilă, inclusiv la sănătatea și bunăstarea societății, recunoaște așteptările 
părților interesate, respectă legea și normele internaționale de conduită și este în conformitate 
cu normele relevante de transparență și răspundere publică” (Martin, 2013).

Jamil Salmi identifică trei factori ca fiind esenţiali în demersurile universităţilor de a-şi creşte 
performanţele: atragerea celor mai performanți studenți și cadre didactice, resurse adecvate și 
o guvernanță profesionistă. Interacţiunea dinamică a acestor trei factori, exprimată în figura de 
mai jos, este caracteristica dominantă a universităţilor performante la nivel mondial. 

Factorul cel mai important în dezvoltarea excelenţei universitare îl reprezintă probabil atragerea 
unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice care ies din comun prin realizările 
lor didactice şi ştiinţifice. În acest sens, atragerea de studenţi, şi alţii decât proprii absolvenţi, 
pentru a urma cursuri de master, doctorat sau postdoctorale, precum şi de cadre didactice, dacă 
este posibil chiar de pe o piaţă internaţională, sunt consideraţi ca factori de succes în clasarea în 
topul universităţilor la nivel mondial. 

Costurile enorme pe care le presupune funcţionarea unei universităţi, care îşi asumă ca misiune 
cercetarea ştiinţifică avansată, impun ca o necesitate existența resurselor adecvate. Resursele 
financiare pot proveni din alocările bugetare, contractele de cercetare obţinute prin competiţie 
de la instituţii publice sau private, donaţii sau taxe de studii, precum şi prin valorificarea 
patrimoniului universitar în parteneriate cu mediul economic. Scăderea ponderii fondurilor 
provenite din bugetul naţional asigură securitatea financiară a instituţiei. În contextul resurselor 
financiare disponibile, o corelaţie poate fi stabilită între salariile cadrelor didactice şi ale 
cercetătorilor şi rezultatele universităţii. 
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Misiunea asumată de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca o 
intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice și prin producerea de 
cunoaştere şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi  asumă conceptul de universitate 
inovatoare, atât în ceea ce priveşte formarea capitalului uman, prin care se 
condiţionează capacitatea de inovare a unei ţări,  cât şi  în ceea ce priveşte 

cercetarea ştiinţif ică producătoare de cunoaştere, precum şi prin inovaţiile şi 
adaptările tehnologice care condiţionează creşterea economică a ţării.

În acelaşi timp, dimensiunea culturală a universităţii îşi păstrează importanţa majoră în 
cultivarea identităţii instituţionale şi a unei reputaţii distincte.

Producerea cunoaşterii, în principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie 
şi formare profesională, diseminarea prin tehnologiile informaţionale, utilizarea inovaţiei 
tehnologice - reprezintă elementele care definesc unicitatea universităţii (Carta Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti).

Dimensiunea socială a învățământului superior a apărut ca o preocupare centrală a Spațiului 
european al învățământului superior (SEIS) în Declarațiile Ministeriale de la Londra (2007) și 
Leuven (2009), cu accent pe egalitatea șanselor în ceea ce privește accesul și evoluția studenților. 
Ideea că misiunea universităților include dimensiuni dincolo de promovarea cunoștințelor și 
cercetării, cum ar fi preocupările privind dezvoltarea personală și profesională a studenților 
și promovarea cetățeniei active și angajate, corespunde modelului arhetipal al universității 
europene (Zgaga, 2009). 

Responsabilitatea socială a universităţilor reprezintă responsabilitatea pentru impactul 
deciziilor și activităților lor asupra societății și mediului, ca parte a unor strategii transparente și 
etice. Există, de asemenea, şi teza prin care responsabilitatea socială a universităţilor „contribuie 
la dezvoltarea durabilă, inclusiv la sănătatea și bunăstarea societății, recunoaște așteptările 
părților interesate, respectă legea și normele internaționale de conduită și este în conformitate 
cu normele relevante de transparență și răspundere publică” (Martin, 2013).

Jamil Salmi identifică trei factori ca fiind esenţiali în demersurile universităţilor de a-şi creşte 
performanţele: atragerea celor mai performanți studenți și cadre didactice, resurse adecvate și 
o guvernanță profesionistă. Interacţiunea dinamică a acestor trei factori, exprimată în figura de 
mai jos, este caracteristica dominantă a universităţilor performante la nivel mondial. 

Factorul cel mai important în dezvoltarea excelenţei universitare îl reprezintă probabil atragerea 
unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice care ies din comun prin realizările 
lor didactice şi ştiinţifice. În acest sens, atragerea de studenţi, şi alţii decât proprii absolvenţi, 
pentru a urma cursuri de master, doctorat sau postdoctorale, precum şi de cadre didactice, dacă 
este posibil chiar de pe o piaţă internaţională, sunt consideraţi ca factori de succes în clasarea în 
topul universităţilor la nivel mondial. 

Costurile enorme pe care le presupune funcţionarea unei universităţi, care îşi asumă ca misiune 
cercetarea ştiinţifică avansată, impun ca o necesitate existența resurselor adecvate. Resursele 
financiare pot proveni din alocările bugetare, contractele de cercetare obţinute prin competiţie 
de la instituţii publice sau private, donaţii sau taxe de studii, precum şi prin valorificarea 
patrimoniului universitar în parteneriate cu mediul economic. Scăderea ponderii fondurilor 
provenite din bugetul naţional asigură securitatea financiară a instituţiei. În contextul resurselor 
financiare disponibile, o corelaţie poate fi stabilită între salariile cadrelor didactice şi ale 
cercetătorilor şi rezultatele universităţii. 

Guvernanţa include elemente legate de cadrul legislativ, mediul competitiv şi gradul de 
autonomie academică şi managerială de care se bucură instituţia de învăţământ superior. 
Cele mai performante universităţi activează într-un mediu care promovează competitivitatea, 
curiozitatea ştiinţifică fără limite, gândirea critică, inovarea şi creativitatea. 

Autonomie universitară, structuri de conducere relevante și un management puternic și 
profesionist sunt elemente cheie pentru universități, aflate în fața unor misiuni multiple și a 
unor provocări din ce în ce mai complexe, într-un mediu global. 

Pentru a avea succes, structurile de conducere universitare trebuie să acționeze în mod strategic 
în ceea ce privește direcția spre care se îndreaptă, să fie mai eficiente și să producă rezultate 
măsurabile, să identifice moduri prin care este posibilă îmbunătățirea capacității liderilor de a 
îndrepta universitatea în direcția perfomanței, în conformitate cu misiunea asumată.

De asemenea, trebuie promovată o filozofie a succesului și excelenței, o cultură a reflexiei constante 
asupra prezentului și direcțiilor de viitor, a schimbării și învățării la nivelul organizației. 

În acest context, pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se impun următoarele 
obiective şi acţiuni: 

E d u c a ţ i e

• Consolidarea reputaţiei internaţionale;
• Racordarea procesului educaţional la nevoile exprimate de piaţa forţei de muncă, 

inclusiv prin punerea accentului pe competenţele transversale;
• Producerea de absolvenţi care să deţină competenţele necesare pentru a putea ocupa 

poziţii cheie în administraţia publică sau mediul economic şi social;
• Introducerea obiectivelor învăţării în practica academică;
• Creşterea rolului tehnologiilor informaţiei şi comunicării în procesele de predare şi 

învăţare.

Factorii esenţiali în demersurile universităţilor pentru a-şi creşte performanţele (The Challenge of Establishing World 
– Class universities, Jamil Salmi)
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C e r c e t a r e  ş t i i n ţ i f i c ă  ş i  i n o v a r e  t e h n o l o g i c ă

• Consolidarea reputaţiei internaţionale;
• Dezvoltarea direcţiilor de cercetare cu potențial de performanță, care pot aduce un 

avantaj competitiv universităţii;
• Asigurarea climatului stimulativ pentru activitățile de cercetare și inovare, sprijinirea 

inițiativelor de tip start-up și constituirea unor fonduri de pornire sau dezvoltare a 
unor asemenea inițiative;

• Sprijinirea proiectelor comune cu mediul economic, în special a celor în domeniile de 
specializare inteligentă (bio-economia, tehnologia informației și comunicațiilor, spațiu și 
securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nanotehnologii și materiale avansate).

R e s u r s e  u m a n e  ş i  s t u d e n ţ i

• Atragerea unei mase critice de studenţi de vârf şi de cadre didactice cu realizări 
excepţionale;

• Atragerea unor cercetători de renume internaţional în domeniile lor de activitate;
• Recrutarea studenţilor şi a personalului de pe o piaţă internaţională;
• Atragerea unei proporţii ridicate de absolvenţi, în programe de formare sau cercetare;
• Îmbunătăţirea sistemelor suport pentru studenţi (consilierea şi orientarea în carieră, 

tutoriat, burse, servicii sociale, sprijinarea asociaţiilor studenţeşti);
• Asigurarea predictibilității dezvoltării carierei profesionale;
• Sprijinirea și încurajarea inițiativelor personale;
• Asigurarea unui climat de participare activă a membrilor comunităților la viața acesteia, 

precum și asigurarea unui mediu de încredere, deschidere, transparență și sprijin.

I n t e r n a ţ i o n a l i z a r e

• Consolidarea poziției universității în cadrul Ariei Europene a Învăţământului Superior 
şi Cercetării;

• Promovarea universității ca centru de excelență în educație și cercetare;
• Implicarea activă a universității în organismele europene și internaționale, în care este membră;
• Valorificarea internațională a infrastructurii de cercetare şi expoziționale a universităţii;
• Creşterea numărului şi dinamizarea parteneriatelor instituționale cu universități și 

organisme din regiune, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii;
• Multiplicarea programelor de studii în limbi străine;
• Dezvoltarea de programe de studii joint degree, double degree sau în co-tutelă cu 

universităţi de prestigiu din lume. 

G u v e r n a n ţ ă

• Stabilirea unei echipe manageriale de top, cu viziune strategică şi planuri de 
implementare adecvate;

• Implicarea activă, a tuturor actorilor interesaţi, inclusiv externi, în procesele decizionale 
ale universităţii şi creşterea transparenţei în luarea deciziilor;

• Abordarea cu pragmatism și eficiență a proceselor decizionale;
• Furnizarea unui mediu favorabil activităţilor didactice şi de cercetare, pentru studenţi 

şi cadre didactice, prin spaţii de învăţământ şi cercetare, dar şi facilităţi de cazare şi 
pentru activităţi sociale ale studenţilor, adecvate;

• Atragerea de resurse financiare suficiente, care să permită o balanţă financiară stabilă;
• Diversificarea resurselor financiare atrase;
• Creşterea rolului tehnologiilor informaţiei şi comunicării în procesele decizionale şi de 

guvernanţă ale universităţii.
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C a l i t a t e

• Întărirea proceselor interne de asigurare a calităţii, care trebuie să fie fiabile, utile, clar 
stabilite, aplicate în mod consecvent şi transparent;

• Compararea permanentă cu universităţi şi departamente de top din lume, în vederea 
ajustării planurilor şi obiectivelor strategice;

• Identificarea zonelor în care performanţele universităţii pot fi îmbunătăţite, cu potenţial 
de atingere a excelenţei, în vederea îmbunătăţirii poziţiei universităţii în clasamentele 
internaţionale;

R e s p o n s a b i l i t a t e a  s o c i a l ă

• Promovarea valorilor dreptății, eticii, libertății academice, toleranței, democrației 
participative, egalității de șanse și sustenabilității;

• Dezvoltarea de programe destinate susţinerii studenţilor proveniţi din grupuri 
vulnerabile, pentru atingerea succesului academic; 

• Aducerea unei contribuţii importante la edificarea societăţii şi economiei bazate pe 
cunoaştere, inclusiv prin implicarea în viaţa societăţii;

• Implicarea universităţii în dezvoltarea regională și națională;
• Creşterea vizibilităţii şi consolidarea imaginii universităţii sub un brand adecvat ideii 

de excelenţă academică, inspiraţional atât pentru viitorii sau actualii studenţi, dar şi 
pentru alumni sau personalul universităţii.
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În ultima perioadă, mediul academic a traversat un proces continuu de transformare și 
globalizare, ca urmare a reconsiderării funcției sociale a învățământului superior, prin trecerea 
de la un învățământ de elită la un învățământ de masă. Începând din anii 2007-2008 însă, numărul 
studenților a scăzut considerabil, necesitând din partea universităților reevaluarea, regândirea 
programelor de studii pe care le oferă. 

În prezent, în faţa sistemului de educaţie superioară stau provocări, cum ar fi:

• reducerea populației școlare cu 40% până în 2025 (în comparație cu 2005). România are 
nevoie de reforme educaționale îndreptate spre calitate, eficiență, echitate și relevanță;

• rata de înscriere în învățământul terțiar este în scădere, ceea ce conduce la necesitatea 
îmbunătățirii accesului persoanelor dezavantajate și slab reprezentate (tinerii din 
mediul rural). Mai mult, trebuie încurajați studenții netradiționali, respectiv readucerea 
în sistem a adulților care nu au studii superioare;

• discrepanțele dintre abilitățile și competențele dezvoltate prin învățământul superior și 
cele cerute de piața forței de muncă necesită adaptarea programelor de învățământ non 
universitar - profesional și universitar;

• mecanismele de finanțare nu sunt încă suficient de flexibile pentru a oferi universității 
stimulente pentru modernizare, eficiență, inovare sau echitate. 

Competiţia internă şi internaţională interuniversitară, ofertele de pregătire superioară non-
universitară ale companiilor private, care, prin flexibilitate şi eficienţă, pot răspunde unor nevoi 
concrete, reprezintă de asemenea provocări majore pentru comunitatea academică. 

Înființarea de noi programe de studii și noi facultăți a condus în ultimii ani la creșterea numărului 
studenților universității, iar calitatea pregătirii candidaților a crescut în mod constant.

O prioritate pentru Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti rămâne în continuare recrutarea 
de studenţi talentaţi, cu o bună pregătire în domeniul ştiinţelor exacte, inclusiv prin atragerea 
de studenţi din alte ţări, în baza unor strategii de admitere judicios elaborate şi în conformitate 
cu legislaţia în domeniu.

Deşi numărul de studenți a avut o scădere drastică în ultimii ani, astfel încât, la nivelul anului 2008 
numărul studenților înmatriculaţi la nivel național era de peste 1 milion, în anul universitar 2015 
- 2016, numărul acestora s-a diminuat şi ajuns la circa 550.000, iar Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti a reușit performanța ca în fiecare an să crească numărul studenților admiși, astfel 
că, a înregistrat un salt de la 22.000 de studenți, la peste 28.000 de studenți. Aceasta este dovada 
noului statut al universității, a creșterii prestigiului, vizibilității și atractivității acesteia.

Menținerea și dezvoltarea structurilor academice ale 
universității – facultățile, constituie un aspect important 

în planul managerial. Acreditarea și autorizarea 
provizorie a tuturor programelor de studii, 

clasificarea acestora în prima categorie (A), cadre 
didactice performante, management adecvat, 

stabilitate financiară și, nu în ultimul rând, 
atractivitatea crescândă a învățământului 
tehnic în Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti, toate constituie argumente 
solide în menținerea actualelor structuri 
academice. Mai mult, se are în vedere 
extinderea autonomiei facultăţilor şi 

departamentelor pentru dezvoltarea 
curriculară a programelor de studii. 

Am înregistrat un 
salt de la 22.000 de 

studenți, la peste 28.000 
de studenți. Aceasta este 
dovada noului statut al 

universității.
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Un obiectiv strategic al managementului activităţilor academice pentru perioada 2016 – 2020 
îl constituie menţinerea şi dezvoltarea ofertei educaţionale pe ciclurile de licenţă, masterat 
şi doctorat, astfel încât acestea să devină atractive şi competitive, nu doar la nivel regional şi 
naţional, ci şi în context european. 

Dintre acţiunile asumate în această direcţie, menţionăm:

• Creșterea importanței tehnologiilor informării și comunicării în procesele de predare/
învățare;

• Continuarea eforturilor în direcția centrării activităților de predare-învățare pe 
student, la toate nivelurile de educație și formare;

• Înnoirea permanentă a conţinutului disciplinelor din curriculum;
• Dezvoltarea cursurilor cu abordare problematizată, care să permită răspunsuri rapide 

la exigenţele locurilor de muncă;
• Dezvoltarea aplicaţiilor cu un corespondent în mediile de producţie, economico-

financiare, administrative;
• Sporirea flexibilităţii în ceea ce priveşte mobilitatea orizontală a studenţilor;
• Creşterea ponderii activităţilor de pregătire individuală a studenţilor. 

Modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii, în sensul asigurării 
competenţelor prin care se defineşte cariera profesională în acord cu cerinţele pieţei muncii, 
cu evoluţiile şi standardele internaţionale, sunt obligatorii în abordarea managementului 
activităţilor academice. O ofertă educaţională diversificată şi focalizată pe programe de studii 
specifice economiei cunoaşterii reprezintă o premisă esenţială pentru formarea şi dezvoltarea 
acestor competenţe, care să faciliteze inserţia socio-profesională de după absolvire. 

De asemenea, creşterea calităţii programelor de studiu oferite de către universitate absolvenţilor 
de liceu este posibilă şi prin promovarea unui proces educaţional formativ axat pe rezultatele 
învăţării, capacitate de dezvoltare personală şi spirit antreprenorial. Va fi, astfel, urmărită 
dezvoltarea, prin programe de educaţie complementară constituite din module de discipline 
optimale şi facultative, a capacităţilor de adaptare la schimbare, a abilităţilor de lider, de 
comunicare, a creativităţii şi a capacităţii de inovare. 

Studiile de doctorat vor continua să reprezinte punctul forte al ofertei educaţionale a 
universităţii, studii ce se vor derula prin Şcolile Doctorale ale Universităţii POLITEHNICA 
din Bucureşti. Astfel, activitatea ştiințifică de mare relevanță se va desfăşura cu precădere în 
şcolile doctorale şi la nivelul grupurilor de cercetare constituite în jurul marilor personalități 
ştiințifice din universitate, în sensul creşterii performanţelor ştiinţifice pentru toate programele 
de doctorat organizate de universitate. De asemenea, se va avea în vedere dezvoltarea studiilor 
doctorale în cotutelă, precum şi abordarea în cercetările doctorale a domeniilor de vârf şi a celor 
interdisciplinare. Va continua promovarea, în colaborare cu agenţii economici, a unor teme de 
interes pentru tezele de doctorat, care să beneficieze de finanţare şi din partea acestora. 

O preocupare constantă a fost încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice tinere în dobândirea 
atestatului de abilitare pentru conducere de doctorat. Această preocupare va fi continuată și în 
perioada următoare, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar pentru cadrele didactice care 
doresc să devină conducători de doctorat. De o mare importanță va fi creșterea numărului de 
doctoranzi străini înmatriculați în școlile doctorale ale universității, ca o premisă importantă a 
colaborării internaţionale, ce va aduce o creştere semnificativă a calităţii publicaţiilor, ca output 
al cercetării doctorale. 
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De asemenea, se au în vedere următoarele măsuri pentru creșterea calității studiilor doctorale 
și a vizibilității internaționale a rezultatelor științifice:

• Îmbunătățirea criteriilor de selecție și implementarea unei politici riguroase, centrate 
pe calitate, pentru admiterea la studii doctorale;

• Implementarea unui sistem riguros de asigurare internă a calității studiilor doctorale, 
prin îmbunătățirea procesului de monitorizare a progresului doctoranzilor pe tot 
parcursul stagiului de doctorat;

• Evaluarea internă a programelor de studii doctorale oferite de fiecare școală doctorală, 
pe baza criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 
(CSUD) și aprobate de Senat;

• Creșterea suportului financiar acordat doctoranzilor prin proiectele de burse doctorale 
din Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, bursele de excelență acordate 
din venituri proprii ale Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti și bursele atrase din 
mediul privat;

• Perfecționarea sistemului de asistență acordată în permanenţă doctoranzilor prin 
activități de coaching, tutoriat profesional și consiliere psiho-pedagogică;

• Implementarea unui sistem nou de perfecționare a cadrelor didactice care conduc 
doctoratul, care să cuprindă activități extinse de tip „coaching” și „group leaders”, astfel 
încât actul de supervizare a tezelor de doctorat să crească din punct de vedere calitativ;

• Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și colaborative cu actori 
industriali, capabile să susțină politicile regionale de dezvoltare;

• Îmbunătățirea calității tezelor de doctorat prin demonstrarea de către doctorand a 
capabilității individuale de a lucra la frontiera cunoașterii, de a opera și prelucra date 
originale, în zone neexplorate ale științelor inginerești.

Practica, atât la nivel de studii de licenţă, cât şi de masterat, trebuie să contribuie la creşterea 
competenţelor, dar mai ales a abilităţilor practice ale absolvenţilor şi la o mai bună integrare 
pe piaţa muncii. Prin urmare, o atenţie deosebită se va acorda consolidării şi creşterii eficienţei 
acestei activităţi, în special prin mărirea numărului de agenţi economici cu care să se încheie 
parteneriate.

O continuare firească a activităţii de practică va 
fi reprezentată de sprijinirea organizării, în 
colaborare cu operatorii comerciali, a unor 
programe de internship şi trainership, în 
care să fie antrenaţi cei mai buni studenţi 
ai Universității POLITEHNICA din 
Bucureşti. 

De o deosebită importanţă este, de 
asemenea, sporirea investiţiilor 
în baza materială a laboratoarelor, 
în dotarea şi reabilitarea spaţiilor 
de învăţământ, precum şi în 
informatizarea sistemului de predare 
şi evaluare. 
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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti trebuie să devină un important furnizor de 
formare continuă pentru generarea de noi competenţe ştiinţifice şi reactualizarea competenţelor 
dobândite în formarea iniţială.

În ceea ce priveşte formarea continuă, se vor urmări următoarele obiective: 

• consolidarea structurii instituţionale dedicate acestei activităţi;
• diversificarea permanentă a ofertei de formare continuă;
• dezvoltarea şi implementarea unor programe modulare, flexibile, adaptate profilului 

şi nevoilor educaţionale ale cursanţilor sau cerinţelor exprimate de către agenţii 
economici;

• crearea unui sistem de recunoaștere a competențelor deja dobândite, în contexte 
formale sau non-formale;

• dezvoltarea unui portofoliu de cursuri postuniversitare, de preferință în parteneriat cu 
operatori economici sau asociații profesionale, sau cu universități de prestigiu din țară 
sau din străinătate;

• utilizarea tehnologiilor informării şi comunicării în sprijinul flexibilizării ofertei 
educaţionale şi dezvoltării unor programe de educaţie la distanţă şi e-learning. 

Rolul de rector, în managementul activităţilor academice, se asumă atât printr-o strategie 
a resurselor umane, cât şi printr-un plan de dezvoltare instituţională, aprobate de Senatul 
universitar, care urmăresc elaborarea realistă şi eficientă a ofertei educaţionale a universităţii, 
în acord cu tendinţele de pe piaţa forţei de muncă şi obiectivele asumate prin misiunea 
universităţii. 

În plus, o atenţie deosebită se va acorda promovării programelor de master dezvoltate în 
parteneriat cu agenţii economici, întrucât de aici derivă posibilitatea absorbţiei pe piaţa forţei 
de muncă a absolvenţilor, într-un procent foarte ridicat, în domeniul lor de pregătire.
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Î n  a c e a s t ă  n o u ă 
e t a p ă  v o r  f i  o f e r i t e 
c a d r e l o r  d i d a c t i c e 
ş i  c e r c e t ă t o r i l o r 
d i n  U n i v e r s i t a t e a 
P O L I T E H N I C A  d i n 
B u c u r e ş t i  c o n d i ţ i i 
o p t i m e  d e  l u c r u , 
f ă r ă  e l e m e n t e 
b i r o c r a t i c e ,  c u  o 
a d m i n i s t r a ţ i e  s u p l ă 
ş i  e f i c i e n t ă .
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M A N A G E M E N T U L
A C T I V I T Ă Ț I I  D E 

C E R C E T A R E



2 8
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti își propune consolidarea, în următorii 4 ani, poziţiei 
de lider în cercetarea ştiinţifică universitară din România. Astfel, locul ocupat în ierarhia 
stabilită prin evaluarea Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice  trebuie păstrat, 
şi, în acelaşi timp, se vizează ameliorarea poziţiei universităţii în clasamentele internaţionale. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activității de cercetare ştiinţifică şi creşterea vizibilităţii, sunt vizate 
direcţiile de acţiune prezentate în continuare. 

1. Stabilirea temelor de cercetare prioritare Orizont 2020 ca obiective strategice pentru 
activitatea de producţie ştiinţifică a universităţii. Acestea sunt grupate în șapte teme-cheie:

• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare;
• Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și maritimă 

și privind apele interioare și bioeconomie;
• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente;
• Transporturi inteligente, ecologice și integrate;
• Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea eficientă a resurselor 

și materiilor prime;
• Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și 

reflexive;
• Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi.

De asemenea, Programul Orizont 2020 investește în dezvoltarea capacităţilor industriale din 
domeniul tehnologiilor generice esențiale: fotonică, microelectronică și nanoelectronică, 
nanotehnologiile, materialele avansate, sistemele avansate de fabricație și de prelucrare și 
biotehnologia. 

La acestea se vor adăuga domeniile de specializare inteligentă definite de către Strategia naţională 
de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, și anume tehnologia informației și comunicațiilor 
și spațiu și Securitate, care nu se regăsesc între temele menționate anterior. 

2. Internaționalizarea activității de cercetare ştiințifică prin stimularea participării cadrelor 
didactice la noul program Orizont 2020, care să permită universității noastre accederea 
în rândul țărilor cu o contribuție semnificativă la consolidarea Ariei europene a cercetării 
ştiinţifice (European Research Area). La realizarea acestui obiectiv vor contribui şi mobilitățile 
internaționale de studiu din cadrul programelor doctorale şi postdoctorale. 

3. Intărirea instituţională şi diversificarea activităţii Institutelor de Cercetare “Politehnica”, 
Universitatea dezvoltând în ultimii ani două noi institute de cercetare, CAMPUS și PRECIS, 
precum și alte centre de cercetări, finanțate în mod special prin intermediul programelor 
europene, dispunând în acest moment de o infrastructură de cercetare la standarde europene, 
unică în spațiul învățământului superior românesc.

În acest nou cadru vor fi oferite cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti condiţii optime de lucru, fără elemente birocratice, cu o 
administraţie suplă şi eficientă. 

În acelaşi timp, se vizează menţinerea şi întărirea autonomiei centrelor de cercetare existente în 
acest moment în universitate, cu rezultate notabile în activitate.

4. Măsuri de stimulare a competiţiei interne din universitate, pentru obţinerea de rezultate 
calitativ superioare în activitatea de cercetare. 

Astfel, se va continua organizarea unor competiţii interne de proiecte de cercetare, cu adresabilitate 
pentru cadre didactice tinere sau studenți. De asemenea, se vor avea în vedere organizarea de 
competiții interne dedicate cadrelor didactice cu rezultate remarcabile. Vor fi sprijinite, cu 
precădere, proiectele comune cu mediul economic, în special, a celor în domeniile de specializare 
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inteligentă, care pot aduce rezultate cu relevanță economică. 

Aceste proiecte vor fi finanţate și din venituri proprii ale Universităţii POLITEHNICA din 
Bucureşti, dar și prin atragerea companiilor private.

5. Măsuri de premiere a rezultatelor ştiinţifice remarcabile obţinute anual în domeniile 
specifice de cercetare, exprimate prin:

• brevete naţionale şi internaţionale aplicate şi valorizate industrial;
• articole ştiinţifice publicate în reviste cu un factor de impact/scor relativ de influenţă ridicat, 

situate în prim planul literaturii științifice internaționale.

6. Stimularea constituirii de grupuri de cercetare pe 
domenii interdisciplinare, care să beneficieze de 
expertiza şi competenţa unui leader de grup, 
cu rezultate afirmate deja la nivel naţional şi 
internaţional. Leaderii grupurilor de cercetare vor 
fi conducătorii de doctorat, iar grupurile vor putea 
reuni doctoranzi, postdoctoranzi, cadre didactice 
tinere şi cercetători atraşi prin mobilităţi interne 
şi internaţionale.

7. Atragerea în grupurile de cercetare din 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a 
studenţilor de top din anii terminali la studiile de 
licenţă, de la master, cât şi doctoranzi, care provin de 
la universităţi din ţară şi străinătate. Se are în vedere 
oferirea unor condiţii de lucru stimulative, inclusiv prin 
facilităţi financiare de participare la conferinţe internaţionale 
de prestigiu, finanţate din venituri proprii ale universităţii.

8. Sprijinirea participării universității, cadrelor didactice și cercetătorilor la marile proiecte 
de cercetare din România, precum ELI (Extrem Light Infrastructure – Nuclear Physics) și 
Centrul Internațional de Cercetări Avansate Râuri-Delte-Mări (Danubius). O prioritate o va 
constitui, de asemenea, participarea universității la dezvoltarea noului pol de competitivitate 
Smart City - Light City Măgurele.

9. Susținerea proiectelor depuse sau care urmează a fi depuse de către cadrele didactice 
din universitate în competițiile naționale sau internaționale, inclusiv cele din Programul 
Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Opreațional Capital Uman 2014 - 2020.

10. Unul dintre obiectivele majore ale Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat va fi creşterea 
capacității instituționale a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti de primire a doctoranzilor 
străini, cu accent pe cei proveniţi din țările emergente, dar și din țări ale Uniunii Europene.

11. Dezvoltarea performanţelor cercetării, prin ridicarea standardelor ştiinţifice în şcolile 
doctorale de la nivelul fiecărei facultăţi. Astfel, şcolile doctorale vor constitui principala 
resursă de specialişti pentru Institutele de Cercetări “Politehnica” și vor avea în vedere 
susținerea activității de cercetare în domeniile de specializare inteligentă, precum și a 
aspirației către excelență în cercetarea la frontiera cunoașterii.

12. Alcătuirea unei baze de date performante privind producția ştiințifică a Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti, care să permită o înregistrare facilă a output-urilor cercetării 
ştiințifice, printr-o interfaţă prietenoasă. Se vor evita astfel raportările multiple şi timpul 
inutil consumat în acest sens de către cadrele didactice. Baza de date va fi construită în 
corelare cu configurațiile bazelor de date de evaluare utilizate de către Ministerul Educaţiei 
Naționale și Cercetării Științifice şi agenţiile relevante. 
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13. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti va acorda o atenţie deosebită activităţilor de 

cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, cu relevanță economică, care 
oferă oportunităţi de afaceri şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor.

14. Asigurarea climatului stimulativ pentru activitățile de cercetare și inovare, sprijinirea 
inițiativelor de tip start-up și constituirea unor fonduri de pornire sau dezvoltare a unor 
asemenea inițiative, în clădirea Institutului de cercetări CAMPUS urmând să fie dezvoltat 
primul centru de susținere a inițiativelor de tip start-up, spin-off din universitate, dedicat 
în special cadrelor didactice tinere. Universitatea va putea deveni astfel un actor important 
pe piața produselor inovative, inclusiv prin finanțarea acestui tip de inițiative.

15. Transferul de cunoștințe și tehnologie între universitate, societate și mediul de afaceri va fi 
o prioritate a UPB în perioada 2016-2020. UPB va oferi companiilor de toate mărimile acces 
la ultimele rezultate ale cercetării și va încuraja colaborarea între universitate și industrie. 

Se va avea în vedere o cooperare strânsă cu mediul economic în plan local și regional, inclusiv 
pentru folosirea capacităților operatorilor economici și dezvoltarea împreună cu aceștia a unor 
capacități care să fie folosite împreună cu universitatea. 

De asemenea, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti va face eforturi în atragerea de 
fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, prin prisma calității de membru în 
mai multe structuri asociative, de tip poli de competitivitate şi clustere inovative, precum:

• Pol de Competitivitate Auto Muntenia (http: //clustero.eu/ auto- muntenia-
competitiveness -pole);

• Pol de competitivitate IND-AGRO-POL (http://clustero.eu/ind-agro-competitiveness-pole);
• Pol de competitivitate ALL ELECTRIC (http://clustero.eu/electrical-engineering-pole);
• Pol de competitivitate SIS-AUTOM-INT-POL (http://clustero.eu/sis-autom-int-pol/);
• Cluster ELINCLUS (http://www.elinclus.ro/);
• Cluster MECHATREC (http://clustero.eu/regional-mechatronics-cluster-mechatrec/).

Pe baza unei strategii privind managementul activității de cercetare, axată pe cele 15 direcții de 
acţiune, aprobată de Senatul universitar, se vor identifica resursele și mecanismele adecvate și 
suficiente pentru ca Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti să devină, la orizontul anului 
2020, o universitate de top la nivel regional și european, în cercetarea ştiinţifică, şi totodată un pol 
de competenţă, cunoaştere şi competitivitate.
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R E S U R S E 
U M A N E



3 4
Idealul educaţional se defineşte prin valori, norme şi obiective cuprinse în practica instituţională. 
Cultura organizaţională, tradiţiile și resursele umane reprezintă calea cea mai sigură de a diminua 
riscurile şi de a creşte performanţele.

Resursele umane reprezintă fără doar şi poate cea mai importantă avuţie a unei organizaţii, 
întrucât performanţa nu poate fi atinsă fără resurse umane de calitate. O instituţie poate face faţă 
multor provocări, cu o singură excepţie: lipsa unei resurse umane de calitate. 

În cadrul managementului resurselor umane, în mod tradiţional, resursele umane constituie o 
resursă ca oricare alta, cuantificabilă birocratic prin numărul de posturi, bugete totale etc. Se 
pierde din vedere faptul că, practic, în această analiză, vorbim de oameni cu nevoi, pregătiri, 
dorinţe diferite, oameni ce reprezintă cu adevărat forţa universităţii şi adevărata ei valoare.

Universitatea reprezintă în primul rând o comunitate a elitelor, formată din dascăli, studenţi, 
personal didactic auxiliar, care trebuie să lucreze în armonie. Universitatea POLITEHNICA 
din Bucureşti este deţinătoarea unui corp profesoral de excepţie, ce îşi trage seva de la marile 
personalităţi ştiinţifice care au slujit această şcoală. 

Cu o tradiţie ce i-a adus prestigiu, universitatea noastră trebuie să țintească permanent performanța.

Ultimii ani au reprezentat o schimbare de paradigmă față de anii anteriori. Astfel, au fost scoase 
la concurs aproximativ 700 de posturi didactice, cel mai mare număr de posturi din ultimii 25 de 
ani din toate universitățile din România, avându-se în vedere susținerea puternică a procesului 
de întinerire a corpului profesoral din universitate.

Acest proces va continua și în anii următori, având ca principiu fundamental calitatea profesională 
a cadrului didactic.

Strategia care priveşte resursele umane are la bază următoarele principii:

• promovarea excelenței academice;
• promovarea unei culturi organizaționale bazată pe performanță, probitate, etică și 

nediscriminare;
• susținerea autonomiei profesionale în dezvoltarea în carieră, inclusiv prin participarea 

la programe de formare continuă;
• promovarea prestigiului profesional al cadrelor didactice, precum şi sprijinirea 

acordării unui nivel de salarizare în concordanţă cu rolul acestora;
• selecția celor mai performanți tineri care doresc să urmeze o carieră didactică;
• cultivarea dialogului permanent cu întreaga comunitate, inclusiv prin implicarea 

personalul didactic și de cercetare, şi a personalului didactic auxiliar, în procesul de 
adoptare a deciziilor;

• menţinerea și susținerea dialogului sindical. 

Direcţiile de acţiune care decurg din principiile enunțate anterior vizează: 

1. Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanțelor în educație și 
cercetare;

2. Identificarea unor noi surse 
financiare și folosirea tuturor 
mecanismelor legale ca salariile 
și alte stimulente financiare să fie 
acordate în baza rezultatelor și 
meritelor fiecărui salariat;
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3. Salarizarea echilibrată a cadrelor didactice, astfel încât să se asigure un nivel salarial decent, 

un statut social în acord cu importanţa misiunii în societate a membrilor mediului 
academic, deopotrivă pentru personalul didactic, de cercetare, precum și pentru personalul 
didactic  auxiliar și cel administrativ;

4. Plata tuturor drepturilor salariale prevăzute de legislație și neacordate până la acest 
moment, câștigate prin sentințe judecătorești;

5. Implicarea personalului în programe de formare continuă;
6. Crearea de facilități financiare pentru participarea la cursuri de pregătire universitară a 

angajaților Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti;
7. Încurajarea și susținerea mobilității cadrelor didactice la nivel național și internațional;
8. Sprijinirea cadrelor didactice din universitate să participe activ în diferite organisme 

ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice cum ar fi: Consiliul Naţional 
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Consiliul Consultativ al Cercetării Dezvoltării și Inovării sau în Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;

9. Încurajarea cadrelor didactice și a cercetătorilor de a activa în organisme profesionale 
în ţară și străinătate;

10. Crearea de condiții de muncă conforme cu standardele de calitate specifice;
11. Acordarea de ajutoare sociale membrilor comunității academice cu nevoi speciale;
12. Asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională și avansare a personalului didactic 

auxiliar și tehnico – administrativ. 

Sprijinirea promovării în cariera didactică a cadrelor didactice tinere va continua să fie o 
prioritate a politicii în ceea ce priveşte resursele umane.

Aici, se poate menţiona acordarea de facilități financiare pentru publicarea de articole în 
reviste cu factor de influență ridicat. 
Se vor realiza proiecte în domeniul resurselor umane, de burse doctorale sau postdoctorale, care 
să asigure tinerelor cadre didactice posibilitatea realizării unor stagii de cercetare în universități de 
prestigiu şi acordarea unor burse de studii. Se va crea astfel cadrul favorabil îmbunătăţirii producţiei 
ştiinţifice, care poate fi valorificată prin publicarea în reviste indexate în baze de date internaționale. 
Se va avea în vedere realizarea de noi competiții interne de granturi, prin care să se asigure 
instrumentele necesare participării tinerelor cadre didactice la conferințe, publicări de articole 
în reviste cu factor de influență ridicat și achiziționării de materiale didactice.
Ne propunem, prin consultarea comunității universitare, păstrarea și susţinerea în comunitatea 
academică a profesorilor valoroși, personalități creatoare de școală, membri ai unor foruri 
de referință națională sau internațională, deoarece reprezintă o datorie la fel de legitimă ca și 
recrutarea în universitate a celor mai inteligenți și motivați tineri.
În ceea ce privește crearea condițiilor de muncă conforme cu standardele de calitate specifice, 
vor exista preocupări continue în vederea sprijinirii folosirii mijloacelor moderne în procesul 

didactic și de management, și anume 
îmbunătățirea platformelor existente, 
precum și realizarea de noi platforme 
educaționale și sisteme integrate de 
management al resurselor educaționale și 
al activității administrative. De asemenea, 
o atenţie deosebită se acordă, în continuare, 
îmbunătăţirii infrastructurii de cercetare 
și de laboratoare didactice, prin achiziţia 
de echipamente de ultimă generație. 
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S T U D E N Ț I
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Studenții sunt în mod incontestabil centrul preocupărilor universității, care, prin obiectivele, 
planurile de acțiune, politicile și strategiile dezvoltate, precum și prin principiile aplicate, serveşte 
interesele studentului. Actul de decizie în interiorul unei universităţi trebuie să fie exercitat 
împreună cu studenţii şi pentru studenţi, şi trebuie să vizeze atât conţinuturile didactice, cât şi 
modul de organizare a activităţilor didactice şi a activităţilor-suport, asociate procesului didactic 
(servicii de consiliere profesională şi pentru carieră, servicii IT, asistenţă medicală, biblioteci, 
cămine, cantine, servicii culturale, sportive, facilităţi de petrecere a timpului liber etc.).

Dezvoltarea personală a studenţilor este unul dintre dezideratele asumate prin obiectivele 
propuse de universitate, prin creșterea calității serviciilor academice, sociale şi culturale oferite 
studenților.

Încurajând responsabilitatea personală în pregătirea pentru viitor, precum şi având în vedere 
promovarea valorilor în pregătirea profesională, se au în vedere următoarele principii:

• asigurarea libertăţilor academice şi încurajarii opiniilor studenţilor şi ale organizaţiilor 
acestora; 

• participarea studenţilor la procesul de decizie şi evaluare universitară;
• promovarea principiilor de etică şi deontologie profesională în rândurile studenţilor, 

prin descurajarea oricărei practici de fraudare a examenelor, a plagiatului lucrărilor de 
finalizare a studiilor;

• promovarea valorilor importante, de referinţă în societate: cultul muncii, corectitudinea, 
cinstea, morala, toleranţa, generozitatea, dialogul, respectul de sine şi faţă de semeni;

• formarea în spiritul principiilor democratice şi dezvoltarea spiritului civic;
• acordarea unei atenţii sporite dimensiunii sociale a universităţii, astfel încât să fie 

asigurat accesul la activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică pentru toţi tinerii. 

Prin demersul de dezvoltare a universităţii în relaţie cu studenţii săi, ca beneficiari direcţi ai 
serviciilor educaţionale, se va propune Senatului, spre aprobare, o nouă strategie care să 
urmărească în principal:

1. Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în ştiinţe fundamentale şi inginereşti, 
indispensabile pentru durabilitatea dezvoltării tehnologice; 

2. Orientarea activă spre formarea de soft skills şi competenţe sociale şi relaţionale, 
complementar cu formarea competenţelor cognitive; 

3. Dezvoltarea personală a studenţilor, spre a putea dobândi mai multă autonomie, 
originalitate, creativitate şi capacitate de comunicare şi spirit antreprenorial, capacitate 
de elaborare de strategii şi politici, precum şi formarea abilităţilor pentru adaptarea la 
situaţii noi;

4. Încurajarea învăţării limbilor străine într-un context de actualitate, de percepere a 
specificului cultural şi de comunicare, specific mobilităţii care caracterizează piaţa 
muncii în spaţiul Uniunii Europene. Se va avea în vedere extinderea cooperărilor cu 
institutele culturale prezente la București și sprijinirea prezenței acestora, în beneficiul 
studenților, în campusul universității;

5. Consolidarea cadrului instituțional prin care studenții să poată opta, în limita unui 
procent stabilit de către Senatul universității, pentru diferite cursuri oferite de către 
universitate, la aceeași facultate sau o alta din cadrul universității, sau la altă universitate, 
în baza sistemului de credite transferabile;

6. Redimensionarea politicilor educaţionale instituţionale în raport cu dinamica pieţei 
forţei de muncă din România și din Europa, prin consultarea datelor oficiale furnizate 
prin EUROSTAT sau INS, dar și în baza datelor colectate de universitate și partenerii săi; 
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7. Diversificarea programului de internaţionalizare a universităţii, inclusiv prin încurajarea 

participării studenţilor la programe de mobilitate profesională, care le asigură contactul 
cu experienţe de învăţare noi, prin programe comune de studii, colaborări ştiinţifice în 
programele europene, dar şi încurajarea şi sprijinirea participării la dialogul naţional şi 
european al studenţilor, prin activarea în organizaţiile de profil de la acest nivel; 

8. Asigurarea dialogului permanent cu studenţii şi organizaţiile acestora, atât la nivel de 
facultate, cât şi la nivel de universitate, precum și întărirea cadrului instituțional pentru 
implementarea prevederilor Codului studentului;

9. Încurajarea activităţilor extracurriculare prin colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile 
studenţeşti din universitate, cu organizaţiile non-guvernamentale, cu reprezentanţi din 
sectorul privat şi sectorul public. În acest sens, evenimentele de carieră organizate în cadrul 
universităţii cu participarea acestora vor reprezenta contextul potrivit pentru împărtăşirea 
bunelor practici ce pot defini planificarea unei cariere de succes. În acest sens, se va continua 
organizarea anuală a evenimentului POLIFEST, manifestare deja recunoscută pe plan naţional;

10. Susţinerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studenţesc şi recunoaşterea 
acestei activităţi prin sistemul de credite, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi 
procedurile aplicate la nivelul UPB;

11. Sprijinirea studenților pentru a beneficia de mai multe locuri în tabere gratuite;

12. Încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale să devină cadre 
didactice.

Organizaţiile studenţeşti sunt un partener de dialog esenţial în încercarea de a răspunde în 
mod pro-activ nevoilor studenţilor, sprijinirea acestora în promovarea proiectelor dezvoltate 
cu şi pentru studenţi fiind o prioritate. De asemenea, dezvoltarea unui portal care va permite 
identificarea şi rezolvarea operativă a problemelor. 

Se propune ca universitatea sa pună la dispoziţia studenţilor săi nu numai programe de studiu înalt 
calitative, care să promoveze un proces educaţional formativ, axat pe rezultate, competitivitate, 
iniţiativă şi spirit antreprenorial, dar şi servicii specializate gratuite de consiliere în domeniul 
carierei şi al ofertei educaţionale. Astfel, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al 
universităţii este destinat, prin specificul activităţii sale, să ofere 
expertiza de specialitate necesară şi să sprijine studenţii şi 
absolvenţii în cunoaşterea propriilor abilităţi şi interese 
profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în 
acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, 
exigenţele profesiunilor şi ocupaţiilor existente, în 
condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale 
şi culturale ale societăţii româneşti şi europene. 

În vederea învățării limbilor de circulaţie 
internaţională şi obţinerii unor atestate 
recunoscute pe plan internaţional, care vor 
facilita mobilitatea internaţională a studenţilor, 
Universității POLITEHNICA din București a 
încheiat acorduri cu British Council şi cu Institutul 
Cervantes, în vederea derulării unor cursuri de limbă 
engleză, respectiv spaniolă. În viitor, se va urmări 
încheierea de acorduri pentru sprijinirea studenților în 
vederea învățării și altor limbi de circulație internațională 
(franceză și germană) etc.
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De asemenea, în vederea finanţării mobilităţilor internaţionale ale studenţilor, se vor încheia 
acorduri în cadrul programelor ERASMUS+, precum şi cu instituţii străine, de tipul Acordului 
încheiat cu Institutul Francez de pe lângă Ambasada Franţei la Bucureşti.
O preocupare viitoare o constituie implicarea mai mare a studenţilor în activităţi şi proiecte de cercetare, 
dorindu-se o stimulare a acestora, cu scopul să descopere şi să creeze cunoaştere, să contribuie la realizarea 
unor inovaţii şi adaptări tehnologice în domeniile specifice, în contextul dezvoltării durabile. În acest scop, 
se vor institui, la nivelul universității, granturi de cercetare pentru studenți, finanțate din venituri proprii.
O preocupare importantă o constituie sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața 
muncii. Astfel, acțiunile viitoare vor fi focalizate în două mari direcții:

• în timpul studiilor accentul va fi pus pe practica studențească, și în acest sens, vor 
fi dezvoltate parteneriatele cu agenții economici care organizează stagii de pregătire 
practică pentru viitori ingineri;

• crearea Agenției de Resurse Umane PoliJOBS care, împreună cu Centrul de Consiliere 
şi Orientare în Carieră, să îi sprijine pe aceștia în orientarea în carieră și să le faciliteze 
angajarea, în specializarea urmată. 

De asemenea, se va avea în vedere dezvoltarea unui Centru de antreprenoriat, care să sprijine 
studenții în primii pași spre crearea propriilor afaceri. Se va avea în vedere și crearea unei 
organizații care să faciliteze și să medieze interacțiunea dintre studenți și instituțiile statutului 
(exemple: întocmirea dosarului pentru prima casă etc.).
Politica de burse a universității va avea ca obiectiv principal stimularea performanţei academice 
în rândul studenților. Resursele financiare alocate de la buget cu aceasta destinație vor fi 
suplimentate şi din resursele proprii ale universității. Astfel, din resurse proprii vor fi finanțate: 
premii pentru realizări deosebite, premii pentru şefii de promoţie, susţinerea suplimentară a 
studenţilor în programe de mobilitate ale Uniunii Europene, burse pentru studenţii implicaţi în 
activităţile din campusurile studenţeşti, precum şi alte burse speciale. 
O preocupare importantă a universităţii o constituie atragerea de resurse financiare pentru 
suplimentarea fondului de burse și acordarea de sprijin financiar, în special prin accesarea de 
fonduri europene pentru burse sociale, stagii de practică, masterat și doctorat.
Bursele sociale și diferite alte forme de sprijin au în vedere asigurarea egalității de șanse în 
accesul la o formă superioară de pregătire, de calitate, pentru toți tinerii, indiferent de mediul 
din care provin, cu aplicarea principiilor nediscriminării. 
Se are în vedere identificarea de soluții pentru majorarea cuantumului burselor, astfel încât 
acestea să asigure cheltuielile de cazare și masă. În același timp, se vor acorda: 

• gratuitate pentru cazarea copiilor cadrelor didactice;
• gratuitate pentru cazarea copiilor instituționalizați sau orfani de ambii părinţi;
• reduceri la regia de cămin pentru studenţii proveniţi din medii defavorizate;
• reduceri la regia de cămin pe perioada practicii.

Se va avea în vedere colaborarea cu diferite instituții, operatori economici sau organisme 
neguvernamentale, pentru diversificarea formelor de intervenție. 
Crearea unui mediu propice învăţării, prin spaţii de învăţământ şi cercetare adecvate, dotate cu 
echipamentele şi aparatura necesare, dar şi punerea la dispoziţia studenţilor a facilităţilor de 
cazare, studiu şi pentru activităţile sociale necesare sunt o prioritate. 
În acest sens, se va finaliza centrul cultural studenţesc menit să asigure toate facilităţile necesare 
vieţii studenţeşti şi, totodată, se va finaliza procesul de reabilitare a uneia dintre cantinele 
studenţeşti din Complexul Studenţesc Regie.
Va fi, de asemenea, încurajată participarea studenţilor la activităţile sportive organizate în 
cadrul Clubului Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti.
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I N T E R N A Ț I O N A L I Z A R E
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În ultimii zece ani s-au produs două mari fenomene care au determinat schimbări majore în 
spaţiul academic mondial şi anume internaţionalizarea şi masificarea învăţământului superior. 
Este de notorietate faptul că o universitate de top nu îşi mai poate defini rolul fără o dimensiune 
regională sau internaţională, nu doar naţională. Declaraţia de la Bologna a reprezentat prima 
etapă în construirea Spaţiului European al Învăţământului Superior, proces astăzi implementat 
în 47 de ţări. 

În ultimii ani, organismele internaţionale relevante au cultivat dialogul pe tema învăţământului 
superior ca factor necesar al cooperării transnaţionale, al progresului social şi al bunăstării 
naţiunilor.

Implicarea universităţilor în procesul de internaţionalizare presupune schimbarea abordărilor 
clasice şi apariţia unor noi provocări, cum ar fi:

• recrutarea studenţilor de pe o piaţă globală;
• mecanisme internaţionale de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor 

de studii;
• noi sisteme şi proceduri de finanţare a unor cercetări de excelenţă;
• profesionalizarea managerului în sistemul universitar, recrutarea realizându-se similar 

marilor companii.

Pornind de la aceste realităţi, se dorește ca Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti să 
devină din ce în ce mai activă din punct de vedere internaţional, să se afirme şi să se mențină ca 
universitate de prestigiu. 
În această direcţie, se vor avea în vedere o serie acţiuni, dintre care menţionăm:

L a  n i v e l  i n s t i t u ţ i o n a l :  

• participarea în evaluări internaţionale, care să certifice statutul de universitate de top al 
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti; 

• consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul internaţional, prin diversificarea 
colaborărilor cu universităţi din străinătate, în mod special cu universităţile de profil 
tehnic din spaţiul european;

• creşterea vizibilităţii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti pe pieţele educaţionale 
din ţară şi străinătate, în vederea atragerii de studenţi, inclusiv prin stabilirea de 
parteneriate instituţionale; 

• stabilirea de platforme educaţionale comune cu alte universităţi tehnice din Europa, în 
vederea dezvoltării programelor de studii în colaborare; 

• valorificarea internațională a infrastructurii de cercetare a universității prin includerea 
centrelor și laboratoarelor de cercetare în proiecte internaționale, alături de universități 
și companii din Europa și din lume;

• valorificarea internațională a infrastructurii expoziționale a universității prin 
organizarea de conferințe, expoziții internaționale, diferite manifestări ale companiilor 
sau evenimente culturale, prin intermediul noilor clădiri, precum Aula Magna, Centrul 
de conferințe din cadrul Bibliotecii universității, precum și spațiile expoziționale din 
Campusurile Noul local și Leu, precum și în Institutele CAMPUS și PRECIS;

• sprijinirea publicaţiilor universităţii pentru obţinerea indexărilor în baze de date 
internaţionale;

• întărirea programelor de studii în limbi străine inclusiv prin dezvoltarea de programe 
joint degree și double degree cu universități din prestigiu din lume;

• implicarea mai activă a universităţii în diferite organisme europene şi internaţionale, 
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precum Consiliul European, Uniunea Europeană, European University Association 
EUA, European University Association-Council for Doctoral Education EUA-
CDE, European Quality Assurance Register for Higher Education EQAR, European 
Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, European Centre 
for Strategic Management of Universities ESMU, European Students' Union ESU, 
CESAER, Heads of University Management & Aministration Network in Europe 
HUMANE, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNESCO, Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), Banca Mondială;

• promovarea parteneriatelor tradiţionale ale universităţii cu United Nations 
Development Programme UNDP, US Fulbright Commission, Institutul Francez, 
British Council, United States Trade Development Agency (USTDA), Institute of 
International Education (IIE) din SUA, Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
(DAAD) Germania, KultureKontact Austria;

• dinamizarea activităţii direcţiei pentru studenţi internaţionali.

A c ţ i u n i  c a r e  v i z e a z ă  c a d r e l e  d i d a c t i c e :  

• creşterea mobilităţii cadrelor didactice, îndeosebi a cadrelor didactice tinere, în vederea 
realizării unui profil internaţional bine definit; 

• sprijinirea publicării în reviste cu impact semnificativ şi a participării cadrelor didactice 
la conferinţe ştiinţifice cu prestigiu internaţional;

• atragerea, cu statut de cadre didactice asociate ale universităţii, a unor personalităţi 
ştiinţifice de prestigiu internaţional (ex. laureaţi ai premiului Nobel), inclusiv prin 
finanţări publice şi private;

A c ţ i u n i  c a r e  v i z e a z ă  s t u d e n ţ i i :

• realizarea unor noi proiecte finanţate din fonduri structurale, pentru doctoranzi şi 
postdoctoranzi, pentru asigurarea resurselor necesare realizării de stagii de cercetare la 
universităţi de prestigiu în cadrul UE;

• creşterea numărului de studenţi şi doctoranzi străini în universitate;
• realizarea unei publicaţii online destinate studenţilor străini, precum şi foştilor studenţi 

străini ai universităţii; 
• creşterea mobilităţii studenţilor universităţii prin participarea la programe susţinute de 

Uniunea Europeană, inclusiv prin fonduri structurale, programe bilaterale dintre ţări, 
dar şi prin colaborări directe cu universităţi din străinătate;

• susţinerea în mod deosebit a extinderii programelor de doctorat în cotutelă pentru 
doctoranzi, având şi coordonatori din partea unor universităţi străine de prestigiu sau 
centre de cercetare renumite. 
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P i d e n i t a t  e t ,  q u i  t e m  e t  e t  h i l  i n  p o r e m  d o l u p t u m  h i l l a n i 
h i l l u p t  a t e m p o r e  v e n d a  p r e m  e s t i o  e o s a e s t  a d  m o l u p t a 
t i s c i a s i  r e  a u t  a c i l  i u m  i n  r e m  u t  v e n i a n t  q u i s t r u m q u e 

n o b i s  d e n t i s t i s  c o n s e q u i  r e s t  r e p u d i t ,  q u i d u n t  i o r i b u s a m .
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C A L I T A T E
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Excelenţa în educaţie şi cercetare nu poate fi atinsă fără o cultură a calităţii. Sistemul de 
asigurare a calităţii are rolul de a creşte încrederea societăţii în rezultatele activităţii academice, 
şi stă la baza recunoaşterii reciproce a diplomelor şi calificărilor, ca o condiţie esenţială pentru 
mobilitatea forţei de muncă. 

Pentru a atinge excelenţa, universităţile trebuie să devină organizaţii care învaţă, nu în sensul 
pedagogic tradiţional, ci în sensul existenței unui sistem de autoevaluare şi monitorizare 
continuă, conducând la îmbunătăţirea permanentă a capacităţii instituţiei de a răspunde, într-
un mod proactiv, la un mediu în schimbare, după modelul descris de John Davies. 

O universitate adaptabilă este capabilă să ia decizii în mod deschis şi sistematic, stabilind obiective 
măsurabile, generate prin consens şi adoptate de către întreaga comunitate. Flexibilitatea este 
esenţială, exprimată prin disponibilitatea de a testa legitimitatea, relevanţa şi robusteţea regulilor 
şi a regulamentelor.

O organizaţie care învaţă se recunoaşte prin următoarele caracteristici, care vor fi urmărite şi în 
demersul managerial de îmbunătăţire a performanţelor instituţiei:

• se adaptează în mod firesc;
• este autoreflexivă şi autocritică la nivel strategic şi operaţional; 
• este capabilă să identifice, să abordeze şi să rezolve probleme; 
• presupune abilitatea de a îşi recunoaşte punctele slabe, la nivel colectiv şi individual, şi 

de a acţiona în consecinţă; 
• presupune existenţa competiţiei interne şi folosirea rezultatelor acesteia în mod 

constructiv şi transparent;
• recunoaşte performanţa. 

Transformările prin care trece universitatea trebuie să se bazeze pe experimentare şi tolerarea 
erorilor, ca o contragreutate pentru stabilitate şi predictibilitate. Un astfel de ethos non-punitiv 
implică transparenţă, deschidere şi francheţe, nu numai în demersurile manageriale, dar şi în 
sistemele de suport şi stimulentele stabilite în vederea promovării schimbării.

În anul 2015 au fost aprobate noile Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii 
în Spaţiul European al Învăţământului Superior (ESG), care menţionează îmbunătăţirea şi 
răspunderea ca idei cheie în ansamblul activităţilor de asigurare a calităţii. Un sistem adecvat 
de asigurare a calităţii trebuie, astfel, să ofere informaţii clare şi detaliate, atât comunităţii 
academice, cât şi societăţii în ansamblul ei, despre calitatea activităţii universităţii, precum şi 
direcţii de îmbunătăţire a activităţii. 

De asemenea, un sistem eficient de asigurare a calităţii, nu numai că trebuie să aibă în vedere 
dezvoltarea de proceduri clare, relevante pentru evaluarea activităţii academice şi de cercetare, 
în sens larg, pe care să le aplice în mod consecvent, dar, să aibă şi capacitatea de a dezvolta o 
cultură a calităţii în rândul cadrelor didactice, studenţilor şi al managementului universitar. 

Este necesară crearea, la nivelul universității și a structurilor sale componente, a unor bucle de 
feed-back care să permită transformarea experimentelor şi iniţiativelor în ocazii de a învăţa, 
diseminarea informaţiilor în ceea ce priveşte bunele practici în interiorul instituţiei şi un timp 
scurt de răspuns în vederea utilizării eficace a rezultatelor evaluării.

Schimbarea organizaţională trebuie să se producă de la nivelul celor mai mici entităţi – o 
abordare colectivă, pe lângă cea individuală, a demersurilor în sensul schimbării, este absolut 
necesară pentru succesul instituţional.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a implementat şi dezvoltat un sistem de Management 
al Calităţii în vederea creşterii performanţelor. Consiliul Calităţii la nivelul universităţii, 
Comisiile Calităţii la nivelul facultăţilor şi grupurile de lucru de la nivelul Departamentelor 
contribuie la asigurarea respectării standardelor de performanţă către care aspiră universitatea.
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În contextul acceptării competiției pe piața educațională, universitățile trebuie să își adapteze 
conceptual sistemul de management al calității, astfel încât să facă față cerințelor impuse de 
standardele de calitate.

Având în  vedere  obiec tivele  strateg ice  ale  universităţii ,  se  impun următoarele :
1. integrarea universităţii într-un proces de evaluare internaţională pentru creşterea 

reputaţiei şi vizibilităţii internaţionale;
2. dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare, pentru creşterea 

calităţii tuturor activităţilor din universitate;
3. autoevaluarea periodică a programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat;
4. evaluarea anuală a rezultatelor obţinute în programele de studii organizate;
5. participarea la schimbul de bune practici şi de guvernanţă academică performantă;
6. promovarea transparenţei cu privire la calitatea procesului de învăţământ;
7. evaluarea anuală a cadrelor didactice de către studenţi, prin autoevaluare şi evaluare 

colegială;
8. prezentarea, pe site-ul universităţii, a informaţiilor privind starea instituţională a calităţii.
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M A N A G E M E N T  S T R A T E G I C
F I N A N C I A R ,  I N V E S T I Ţ I O N A L 

Ş I  A D M I N I S T R A T I V
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În ceea ce priveşte guvernanţa, pentru a construi o universitate de top este necesar să avem, în 
primul rând, o echipă de lideri puternici, o viziune robustă asupra misiunii şi obiectivelor 
instituţiei, un plan strategic coerent pentru transformarea viziunii în obiective şi programe. 

Universităţile care aspiră spre 
rezultate mai bune se angajează 
într-o evaluare obiectivă a 
punctelor tari şi a zonelor 
care trebuiesc îmbunătăţite, 
stabilesc noi obiective de 
dezvoltare, construiesc şi 
implementează un plan 
de înnoire care conduce la 
performanţe îmbunătăţite, 
aşa cum sistematizează în 
figura alăturată, așa cum 
sistematizează în figura 
alăturată Jamil Salmi. 

E l e m e n t e  a l e  î m b u n ă t ă ţ i r i i  p e r f o r m a n ţ e i  u n i v e r s i t a r e

Un element crucial al viziunii îl reprezintă identificarea unuia sau a mai multor domenii de nişă, 
în care universitatea să îşi valorifice avantajul competitiv. 

Inovarea şi îmbunătăţirea continuă necesită un anumit mod de gândire şi o anumită cultură. În 
primul rând, modestia implicită este necesară pentru că admite posibilitatea că se poate face 
mai mult, şi se evidenţiază în plus convingerea că putem învăţa din afara comunităţii. Trebuie 
să fim dispuşi să ne expunem evaluării şi să ne acordăm timpul de a învăţa din propriile greşeli. 
Îmbunătăţirea continuă presupune deschidere spre schimbare. 

Managementul strategic se concentrează pe imaginea şi identitatea organizaţiei, și caută să 
identifice direcțiile de creştere pe termen lung, utilizând resursele prezente şi valorificând 
potenţialul de dezvoltare al organizaţiei (Strategic Management and Universities’ Institutional 
Development, Pierre Tabatoni, John Davies and Andris Barblan). 

În organizaţiile considerate ca sisteme care învaţă, managementul strategic devine procesul de 
educare al agenţilor care pot aduce modernizarea, ca actori instituţionali. Pentru o universitate, 
actorii pot fi, după caz, studenţii, personalul academic şi administrativ, membrii unei reţele 
universitare, factori de decizie publici sau privaţi, dar şi mass-media. Educarea unei persoane ca 
agent al modernizării presupune existenţa unor sisteme informaţionale strategice, datele astfel 
colectate trebuind să furnizeze suport pentru modernizarea potrivită la timpul potrivit. 

Dezvoltarea unui sistem de management strategic implică stabilirea unui echilibru între 
raţionalizarea resurselor, inovarea în demersurile organizaţionale şi prezervarea valorilor. 

Universitatea POLITEHNICA din București a cunoscut pe parcursul ultimilor 25 de ani 
perioade diferite în ceea ce privește asigurarea resurselor financiare și nivelul investițiilor în 
infrastructură şi dotare. 

După perioada dificilă a anilor '90, în care restanțele salariale constituiau un fapt obișnuit, în 
anii 2000 universitatea a cunoscut o stabilizare financiară, fără să își permită însă investiții 
importante. După anul 2004, universitatea a demarat un amplu proces de consolidare financiară 
și de investiții în infrastructură, program care a permis dotarea laboratoarelor, reabilitarea unui 
număr însemnat de spații de învățământ și de cercetare, precum și a căminelor studențești. 
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În ultimii patru ani s-au realizat cele mai mari investiții în infrastructură din ultimii 40 de ani. 
Astfel, s-au finalizat Biblioteca centrală a universităţii, centrala termică cu cogenerare și s-au 
construit Aula Magna și institutele de cercetare CAMPUS și PRECIS. 

M a n a g e m e n t u l  e c o n o m i c o  -  f i n a n c i a r

În viitorul imediat, ca și în perspectivă pe termen mediu, comunitatea academică trebuie să 
răspundă următoarelor provocări:

• bugetele, alocate învățământului superior și cercetării, insuficiente față de nevoile 
universităților;

• reducerea finanțării investițiilor publice pentru proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii;

• diminuarea bugetelor companiilor dedicate parteneriatelor cu universitatea, precum și 
programelor de burse private;

• procesul complex de rambursare a cheltuielilor efectuate în proiectele europene.

Pornind de la aceste realități, managementul economico - financiar va trebui să aibă în vedere 
în continuare asigurarea sustenabilității financiare a universității în toate componentele 
funcţionării sale, pe termen mediu și lung. 

De asemenea, este necesară continuarea alocării de fonduri pentru investiții, care să asigure 
atât condiții de studiu și cercetare optime, dar și pentru susținerea co-finanțării proiectelor 
europene, precum și a cheltuielilor aferente implementării acestora, până la rambursare, dar și 
reducerea costurilor aferente utilităților și realizarea de venituri proprii, precum și diversificarea 
surselor de venit.

S e  v a  a v e a  î n  v e d e r e  c r e ș t e r e a  v e n i t u r i l o r  p r i n :

1. crearea de parteneriate strategice cu mediul economic, financiar și social, care vizează, 
cu prioritate, dezvoltarea unor centre de producție, consultanță sau de expertize tehnice 
și proiectare, precum şi a unor activități conexe;

2. sprijinirea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă existente, precum și 
elaborarea de noi proiecte, inclusiv prin cofinanțarea acestora;

3. participarea la competiţii de proiecte care vizează:

• formarea resurselor umane;
• creșterea competitivității;
• dezvoltarea infrastructurii de educație și cercetare;
• dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale.

4. participarea la procesul de internaționalizare prin:

• oferte educaționale atractive către parteneri străini (programe de studii organizate 
de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în terțe țări);

• atragerea de studenți străini în programe de licență, masterat și doctorat;
5. optimizarea costurilor procesului educațional prin:

• raționalizarea costurilor de funcționare a universității;
• atragerea de parteneri finanțatori în susținerea programelor de studii.
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M a n a g e m e n t u l  i n v e s t i ț i o n a l

Procesul de investiții demarat în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti va fi 
continuat prin:

• finalizarea reabilitării cantinei din complexul studențesc Regie;
• finalizarea alimentării cu apă, din surse subterane, în campusurile Regie, Leu și 

Noul local; 
• reabilitarea și modernizarea spațiilor existente; 
• dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare, din fondurile proprii ale 

universităţii, şi, cu precădere, din proiecte de cercetare;
• dezvoltarea serviciilor bazate pe carduri (bibliotecă, centre de copiere, acces în 

cămine, cantine, centre de recreere etc);
• reabilitarea spațiilor de învățământ din campusul Polizu, ale Facultăților de 

Chimie Aplicată și Știinţa Materialelor și Inginerie Aerospațială, astfel încât să se 
asigure condiții normale de funcționare.

Un punct extrem de important în programul investițional din perioada următoare îl va constitui 
continuarea politicilor de modernizare a infrastructurii energetice, prin creșterea gradului de 
independență, creșterea eficienței și reducerea costurilor directe cu utilitățile, în concordanță 
cu Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice. Astfel, va fi posibilă creșterea 
confortului termic în spațiile de învățământ și cazare.

Atingerea acestor obiective presupune investiții în următoarele domenii prioritare:

• reabilitarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice (10/0,4 KV), prin 
reabilitarea stației de conexiune la rețeaua de distribuție publică și reabilitarea 
posturilor de transformare, cu echipamente și tehnologii moderne, ceea ce 
conduce la costuri de mentenanță reduse, monitorizare și comandă de la distanță;

• continuarea reabilitărilor punctelor termice nemodernizate din campusurile 
Regie și Leu;

• reabilitarea rețelelor termice secundare 
din campusurile Regie și Leu;

• demararea studiului de 
fezabilitate privind 
oportunitatea alimentării 
campusului Regie cu 
energie termică și 
electrică din centrala 
de cogenerare a 
UPB, prin creșterea 
capacității de 
producție și 
extinderea rețelei 
de transport din 
Noul local în 
Regie;

• c r e ș t e r e a 
confortului, prin 
m o d e r n i z a r e a 
i l u m i n a t u l u i 
interior, din spațiile 
de învățământ/cazare, și 
iluminatului exterior;
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• termoizolarea clădirilor, în vederea reducerii consumului de energie termică;
• monitorizarea consumurilor, prin implementarea sistemelor de contorizare 

inteligente;
• continuarea politicii de dezvoltare a infrastructurii de învățământ/cercetare/

cazare, ținându-se cont de consumul redus de energie și costuri de exploatare 
mici.

Realizarea acestor obiective va permite implementarea unui sistem de management energetic 
și de eficiență de tip Smart City, unic în România, și astfel, UPB se va putea alătura unui cerc 
restrâns de universități din Europa, care au început să implementeze un asemenea concept. 
Prima etapă a dezvoltării unui asemenea sistem va consta în realizarea tuturor studiilor, 
expertizelor și analizelor necesare, etapă care se va realiza prin intermediul unui grant finanțat 
de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin U.S. Trade and Development Agency (USTDA), 
și care urmează a se derula în cursul anului 2016.

Finalizarea acestui obiectiv va aduce, pe lângă economiile de funcționare ale universității, la 
generarea de resurse financiare, prin valorificarea lui prin:

• transferul tehnologic către alte universități și autorități publice locale;
• formarea specialiștilor în cadrul Universității POLITEHNICA București.

Investiții noi vor fi demarate pentru:

• clădirile Facultăților de Chimie Aplicată și Știinţa Materialelor, Inginerie 
Aerospațială și Inginerie Medicală, în campusul universitar Noul Local;

• construcția a încă 3 cămine studențești, cu o capacitate de 500 de locuri fiecare, 
la standarde moderne de confort, în campusul Regie conform masterplanului 
aprobat de Senatul universitar, pentru primul cămin existând, deja, finanțare 
asigurată și studiu de fezabilitate efectuat;

• refuncționalizarea și reabilitarea halelor facultăților: Ingineria și Managementul 
Sistemelor Tehnologice, Energetică, Mecanică și Mecatronică, Ingineria 
Sistemelor Biotehnice și Știinta și Ingineria Materialelor, conform cerințelor și 
nevoilor facultăților;

• un bazin de înot și sală de sport, atât pentru studenții universității, cât și pentru 
cadrele didactice. 

Un loc aparte în programul investițional îl are investițiile în căminele studențești, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale studenților. Vor fi întreprinse următoarele măsuri:

• reabilitarea căminului C din Campusul Leu;
• reabilitarea cantinei din Campusul Leu;
• înlocuirea mobilierului în toate camerele din complexele studențești Regie și Leu;
• dotarea camerelor reabilitate cu televizoare și introducerea cablului TV;
• amenajarea unor spații pentru prepararea hranei și dotarea acestora cu aparate 

de gătit, în oficiile de pe fiecare etaj, în toate căminele care permit o asemenea 
amenajare;

• îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de acces la internet pentru 
Campusurile studențești Regie și Leu.

În vederea creșterii siguranței în campusurile universității, vor fi modernizate sistemele de 
supraveghere existente în Campusul Regie și Leu, iar în Noul local va fi dezvoltat un sistem de 
monitorizare identic cu cel din Campusul Regie. 

Se va avea în vedere dezvoltarea infrastructurii de date a universității pentru asigurarea unei 
viteze mai mari de transmiterea datelor.
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În vederea realizării unor noi obiective de investiții, precum și pentru folosirea eficientă a spațiilor 
neutilizate, după obținerea aprobării Senatului universitar, se vizează şi crearea de parteneriate 
public-privat, precum și accesarea în continuare a fondurilor europene. Toate proiectele depuse 
deja, în vederea obținerii finanțării pentru diferite proiecte investiționale ale universității, vor 
reprezenta o prioritate. 

Dotarea laboratoarelor cu tehnică de înaltă performanţă, pentru crearea de centre de cercetare 
acreditate pentru activităţi de certificare şi expertizare tehnică, dar şi omologare de tehnologii şi 
produse industriale, reprezintă o prioritate a activităţilor viitoare. 

Se va urmări, de asemenea, dezvoltarea patrimoniului universităţii prin transferul sau/şi 
achiziţia unor noi terenuri şi clădiri. 

Managementul administrației

În acest sector, inițiativele vor fi direcționate către creșterea performanței, concomitent cu 
reducerea birocrației. În prezent sunt în funcțiune sisteme informatice pentru gestionarea 
resurselor umane, pentru contabilitate și pentru managementul resurselor materiale, precum 
și de management al studenților sau a procesului de admitere. Acestea trebuie în continuare 
modernizate, integrate și întărite.

Se va realiza un sistem informatic modern integrat, care să permită generarea tuturor 
documentelor necesare administrației universității, concomitent cu introducerea semnăturii 
electronice, astfel încât, timpul necesar procesării documentelor și demarării unor proceduri să 
se diminueze considerabil, simultan cu asigurarea unui grad de transparență decizională ridicat. 

Toate acestea vor avea și rolul reducerii substanțiale a costurilor administrației, în primul rând al 
costurilor materiale. În plus, va fi realizat și un set de proceduri pentru eficientizarea activității.

Un alt element extrem de important este continuarea procesului de angajare a personalului 
didactic auxiliar și nedidactic, extrem de necesar în desfășurarea unei activități didactice și 
cercetare optime. 

Se va acorda o atenţie specială întăririi structurilor administrative cu atribuţii în domeniul 
gestionării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, precum și a celor în domeniul promovării 
dialogului cu societatea.

Se va avea în vedere continuarea elaborării buletinului informatic periodic al universității, 
astfel încât să fie prezentate și deciziile adoptate de structurile de conducere (Senat, Consiliul 
de administrație), principalele documente elaborate de către structurile administrative, precum 
și actele normative relevante pentru comunitatea universitară, dar și alte aspecte ale vieții 
universitare.
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R E S P O N S A B I L I T A T E 
S O C I A L Ă
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În continuarea obiectivelor sale organizaționale și complementar cu rolul major în dezvoltarea 
de noi tehnologii și soluții dedicate îmbunătățirii viitorului, Universitatea POLITEHNICA din 
București își asumă un set extins de responsabilități față de societate, pe care o influențează în mod 
activ, și față de studenți, profesori, colaboratori și angajați. Astfel, UPB îmbrățișează conceptul 
de responsabilitate globală, pentru cercetările efectuate, și pe cel de responsabilitate socială 
în activitățile pe care le desfășoară. Este necesară creșterea rolului universităților în edificarea 
unor societăți incluzive, bazate pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democratiei, 
egalitatii, statului de drept şi drepturilor omului, în care se promovează interculturalitatea, 
toleranța și asigurarea egalității de șanse.

P r i n c i p i i l e  f u n d a m e n t a l e  a l e  r e s p o n s a b i l i t ă ț i i  s o c i a l e ,  a s u m a t e 
d e  U n i v e r s i t a t e a  P o l i t e h n i c a  d i n  B u c u r e ș t i ,  s u n t :

• Dialogul activ cu societatea;
• Promovarea dialogului cu mediul economic;
• Încurajarea învățării și a accesului egal la oportunități;
• Împărtășirea expertizei;
• Susținerea profesioniștilor;
• Minimizarea impactului asuprea mediului înconjurător;
• Etica și transparența. 

P e n t r u  s t a b i l i r e a  u n u i  d i a l o g  a c t i v  c u  s o c i e t a t e a ,  o b i e c t i v e l e 
m a j o r e  p e  c a r e  l e  u r m ă r i m ,  l a  n i v e l  i n s t i t u t i o n a l ,  v i z e a z ă :

• dezvoltarea legăturilor cu universităţile din România și străinătate;
• promovarea imaginii universităţii şi a ofertei sale educaţionale;
• consolidarea și dezvoltarea postului TV – SIGMA;
• promovarea editurii universităţii;
• dezvoltarea dialogului cu sindicatele şi organizaţiile studenţeşti;
• promovarea “Alumni” – comunitate de specialiști reprezentativă pentru 

universitate;
• realizarea demersurilor pentru introducerea Muzeului Universităţii 

POLITEHNICA din București în circuitul naţional muzeal.

Universitatea POLITEHNICA din București este, 
de aproape două secole, cea mai mare și mai 

importantă universitate tehnică din România. 
Din această perspectivă, este instituția 

principală care a produs cunoaștere 
și resursă umană pentru industria 

românească și pentru dezvoltarea 
economică a României moderne.
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Î n t ă r i r e a  ş i  p r o m o v a r e a  i m a g i n i i  U n i v e r s i t ă ţ i i  P O L I T E H N I C A 
d i n  B u c u r e ş t i  e s t e  d e  o  d e o s e b i t ă  i m p o r t a n ţ ă  p e n t r u  a f i r m a r e a 

i d e n t i t ă ţ i i  i n s t i t u ţ i o n a l e  ş i  v i z e a z ă  e v i d e n ţ i e r e a  u n i c i t ă ţ i i 
a c e s t e i a  ş i  v a l o r i f i c a r e a  p u n c t e l o r  s a l e  t a r i ,  î n t r - o  p i a ţ ă 

e d u c a ţ i o n a l ă  i n t e r n a ţ i o n a l ă . 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor realiza următoarele activităţi:

• Construirea unei noi identităţi de imagine a universităţii (culori, siglă, slogan);
• Proiectarea şi multiplicarea de materiale care pot fi utilizate pentru diferite evenimente 

de promovare, dar şi comercializate;
• Menţinerea legăturii cu mass-media şi promovarea tuturor evenimentelor importante 

din viaţa universităţii;
• Actualizarea permanentă a site-ului universităţii şi dezvoltarea versiunii în limba 

engleză, ca instrument important în ceea ce priveşte prezenţa universităţii pe piaţa 
educaţională internaţională;

• Intărirea Centrului de Relaţii Publice. 
P r o m o v a r e a  o f e r t e i  e d u c a ţ i o n a l e  a  u n i v e r s i t ă ţ i i  s e  v a  r e a l i z a  p r i n : 

• Organizarea în continuare a evenimentelor de tip POLIFEST; 
• Continuarea organizării Caravanei UPB în licee, în colaborare cu organizațiile studențești;
• Participarea la târguri educaţionale;
• Realizarea unor parteneriate cu instituții media pentru susținere reciprocă;
• Realizarea pe bază de parteneriat a unor campanii out-door;
• Realizarea unor campanii online, inclusiv pe site-urile de socializare (Facebook, 

Twitter), cu sprijinul organizațiilor studențești.

Pentru consolidarea poziției postului TV – SIGMA, care a beneficiat de dotări moderne în 
cadrul unui proiect european, ca singura televiziune educațională din România, se au în vedere: 

• menţinerea postului la un nivel de dotare tehnică adecvat;
• finalizarea negocierilor cu operatorii de televiziune prin cablu, pentru retransmiterea 

emisiunilor postului TV - Sigma;
• atragerea de noi fonduri, inclusiv din proiecte europene, pentru continuarea susținerii 

funcţionării postului TV în cele mai bune condiţii. 

Menținerea și dezvoltarea editurii și tipografiei universităţii sunt elemente esenţiale ale 
vizibilităţii activităţii ştiinţifice, dar permit şi sprijinirea cadrelor didactice din universitate în 
ceea ce priveşte publicarea producţiei ştiinţifice originale. Următoarele acţiuni vor fi întreprinse: 

• continuarea investițiilor în aceste entități, pentru întărirea capacității de producție și 
difuzare;

• sprijinirea atragerii de autori cu prestigiu științific și vizibilitate;
• stabilirea unor parteneriate cu edituri din țară sau străinătate;
• realizarea unei platforme electronice în care să se regăsească publicațiile editurii.

Economia românească a suferit modificări structurale majore. În acest context, activitatea 
de menţinere a legăturilor cu mediul economic reprezintă un obiectiv important, pentru a 
valorifica avantajul competitiv, de leader în domeniul învăţământului tehnic, al Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti.
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P l e c â n d  d e  l a  a c e s t e  c o n s i d e r e n t e ,  s e  d i s t i n g  u r m ă t o a r e l e  d i r e c ţ i i  d e 
a c ţ i u n e  c u  p r i v i r e  l a  î n t ă r i r e a  l e g ă t u r i l o r  c u  m e d i u l  e c o n o m i c :
• Încheierea de protocoale de cooperare, în domeniile didactic şi de cercetare, cu un număr cât 

mai ridicat de societăţi comerciale; 
• Realizarea de parteneriate cu organizaţiile patronale şi profesionale din domeniile de interes 

al universităţii; 
• Crearea unor baze de date care să vizeze:

 ▶ oferta existentă privind locuri de muncă, programe de internship, burse, locuri de 
practică;

 ▶ oferta studenţilor în domeniile menţionate;
 ▶ oferta universităţii în domeniul cercetării, consultanţei, expertizei tehnice etc. 

• organizarea anuală a POLIfest – o săptămână de întâlniri între reprezentanţi ai mediului 
economic şi social şi membrii comunităţii academice din Universitatea POLITEHNICA din 
Bucureşti. Manifestarea cuprinde evenimente precum: târg de locuri de muncă, conferinţe de 
prezentare a activităţii şi ofertei de locuri de muncă ale societăţilor comerciale, prezentarea 
culturii organizaționale a companiilor, a experiențelor și bunelor practici, prezentări ale 
preocupărilor din domeniul cercetării derulate în universitate, precum şi ale rezultatelor 
deosebite rezultate din această activitate.

• menţinerea şi dezvoltarea de noi legături cu unităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale, agenţii, autorităţi, în vederea asigurării participării cadrelor didactice ale universităţii 
la rezolvarea unor probleme de stringentă actualitate din domeniul propriu de competenţe, şi, 
implicit, creşterea vizibilităţii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti;

• Intărirea rolului Consiliului Consultativ al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. 
Evenimente precum POLIfest sunt menite să crească transparența organizațională, dar și să promoveze 
inițiativele universității. 
POLIfest este un concept unic în România, inițiat începând cu anul 2012, care reunește, în același 
timp, sub cupola a universității, elevi de liceu, universitatea în ansamblul său (cadre didactice, studenți, 
laboratoare, inițiative etc), și companii din mediul privat. Pentru câteva zile, POLIfest este astfel un 
exemplu de intersecție a acțiunilor legate de interacțiunea cu elevii, promovarea inițiativelor studențești 
și academice, și colaborarea cu organizațiile din mediul privat.

A l t e  m ă s u r i  î n  d o m e n i u l  r e s p o n s a b i l i t ă ț i i  s o c i a l e
Universitatea asigură întregul spectru de măsuri necesare pentru a oferi oportunități egale grupurilor 
dezavantajate, cu dizabilități sau supuse altor circumstanțe adverse. La nivel organizațional, UPB trebuie 
să aibă în vedere asigurarea egalității de șanse și gen, atât în ceea ce privește comunitatea universității, 
cât și în ceea ce privește grupurile sociale cu care universitatea interacționează. Nu în ultimul rând, toate 
proiectele desfășurate de Universitatea Politehnica din București asigură transparența și egalitatea de 
șanse și gen pentru toate grupurile sociale. 
Activitatea de cercetare trebuie să se pună în slujba societății, prin rezultatele obținute să contribuie la 
promovarea bunăstării și calității vieții, dar și să fie împărtășite în permanență, spre informarea, atât a 
comunității științifice, dar și a publicului larg. 
O atenție deosebită va fi acordată acestor obiective, prin continuarea sprijinirii participării cadrelor 
didactice, cercetătorilor, dar și a studenților, la evenimente științifice, concursuri, inclusiv prin 
organizarea acestora în cadrul universității. De asemenea, colaborările internaționale sunt un motor 
important pentru transferul de cunoaștere, în spiritul responsabilității globale în spațiul cercetării.
La nivel național și internațional, profesioniștii sunt motorul economiei și al bunăstării sociale. Bazat pe 
acest principiu fundamental, universitatea noastră oferă o serie de resurse gratuite dedicate dezvoltări 
profesionale a tinerilor și sprijinirii tinerilor profesioniști. Printre acestea se numără platforme de 
colaborare online, evenimente științifice, evenimente cu caracter antreprenorial, agenția PoliJOBS sau 
promovarea tinerilor lideri în domeniul antreprenorial în cadrul inițiativelor universității. 
În același timp, UPB recunoaște importanța menținerii unei relații de calitate cu colaboratorii săi din 
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mediul privat și este dedicată îmbunătățirii practicilor prin care putem implica din ce în ce mai mulți 
studenți în activități relevante mediului privat. 
Rolul Alumni este direcționat exact în acest sens – crearea unei comunități de specialiști care să susțină 
demersurile și imaginea universității în relație cu mediul ingineresc, tehnic sau profesional al României.
Un proiect care va cunoaște o dezvoltare semnificativă în perioada următoare o reprezintă proiectul 
Alumni. Participarea Alumni la proiectele și programele Universității, implicarea acestora în promovarea 
universității, sunt direcții care trebuie urmate. 
Un număr din ce în ce mai mare de inițiative au fost încorporate operațiunilor zilnice și vor continua 
să fie implementate, din dorința de a participa la efortul global de reducere a impactului asupra 
mediului. Dincolo de atenția pentru prezervarea mediului, în cadrul activităților didactice și de 
cercetare, prin desfășurarea unor programe de studii și activități de cercetare dedicate, dar și în ceea ce 
privește asigurarea resurselor pentru funcționarea universității, inițiativele în acest domeniu vor include 
proiectarea și asigurarea unei politici de reciclare la nivel instituțional sau minimizarea consumului de 
hârtie și energie. Un aspect extrem de important îl constituie prezervarea campusului universității ca 
”oază verde” în mijlocul orașului. 
Universitatea își asumă responsabilitatea de a publica toate informațiile de interes public necesare 
înțelegerii proceselor interne și externe ale universității. Întreaga activitate trebuie să se bazeze pe etică 
și pe respectarea deontologiei profesionale, ca elemente fundamentale.
Corectitudinea academică, onestitatea, respectarea drepturilor de autor sunt valori importante pe 
care comunitatea universitară le împărtășește. Încălcarea acestora nu poate fi tolerată și va fi sancționată 
în consecință, în acord cu prevederile legale în vigoare.
2018 este anul în care Universitatea Politehnica din București va atinge o piatră de hotar – 200 de ani 

de oameni, idei și realizări care continuă să transforme și să îmbunătățească societatea, 
și care confirmă statutul nostru de cea mai prestigioasă universitate tehnică din 

țară. Celebrând cele mai bune întâmplări din bogata istorie a universității și 
privind înainte spre viitor, universitatea reflectă asupra multitudinii de realizări 
și idei născute între zidurile sale - de la începuturile învățământului superior 
tehnic românesc, la ample proiecte de cercetare, de la colaborări cu cele mai 
importante universități și corporații la nivel internațional, la inițiative cu impact 

pozitiv pentru societate. 
Toate aceste reușite au construit în cadrul universității, de-a lungul timpului, nume 

mari care au schimbat destinul educației și cercetării din România.
Două secole după înființarea universității și un secol după unirea României Mari, sub cupola statului 
pe care îl cunoaștem acum, firul continuu al obiectivelor noastre rămâne comun – să educăm pentru 
un viitor mai bun, să găsim soluții prin cercetare pentru un prezent mai performant și să influențăm 
pozitiv contextul societății noastre.
Ultimii ani ai dezvoltării universității noastre au reprezentat nu doar un moment istoric de maturizare, 
prin care ne-am creat infrastructura necesară pentru a demara proiecte mai mari, ci și o rampă prin 
care am promis societății un viitor mai bun – responsabilitate pe care continuăm să ne-o asumăm. 
Tocmai de aceea, obiectivul nostru dincolo de aspectul festiv al anului 2018, este să ne înscriem în spațiul 
European al învățământului superior, nu doar la nivel de prezență, ci și la nivel de competitivitate în 
rezultatele cercetării și performanța ofertei educaționale – acesta este și rolul parteneriatelor încheiate 
cu universități de prestigiu din Europa și SUA în ultimii patru ani.

Din aceste motive și datorită vizibilității la nivel național, aniversarea a două secole de la înființarea 
Universității Politehnica din București va reprezenta un eveniment cu impact la nivel regional – 
oportunitate pe care, în bunul obicei al comunității de aici, o vom maximiza în beneficiul comunității 
noastre. 

Dincolo de audiența națională pe care o va genera evenimentul, estimăm un număr de peste 20.000 de 
vizitatori în cadrul campusului nostru, noi parteneriate importante și o imagine înnoită, cu care vom 
găzdui unul dintre cele mai importante evenimente ale ultimilor ani – confirmarea în timp a prestigiului 
comunității Universității POLITEHNICA din București – adevărata forță a demersurilor noastre. 
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