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Dicționar studențesc
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Dicționar Studențesc

Contract de studii
= contract educațional de studii între studenți și universitate, care conține 
drepturile și obligațiile părților precum și lista disciplinelor cu creditele 
aferente pe care le vei urma în decursul anilor de studii.

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

Cursuri obligatorii
= sunt disciplinele reprezentative pentru pregătirea ta profesională, pe care 
trebuie să le parcurgi în cadrul specializării alese.

Cursuri opționale
= sunt disciplinele pe care tu alegi să le parcurgi și care au drept scop 
dezvoltarea competențelor specifice și a culturii generale.

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

Seminare
= sunt ore interactive accentuând aplicabilitatea informațiilor învățate la 
curs. Prezența este obligatorie în proporție de 75%.

Decan de an
= este cadrul didactic, asemenea unui ”diriginte”, ales pentru fiecare an cu 
scopul de a te îndruma și integra în mediul universitar.
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Examen
= modalitate frecventă de evaluare, poate fi scris sau oral (sau ambele) în 
funcție de disciplină.

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

Distribuită
= formă de examinare, prin care se evaluează materia, pe părți, asemenea 
unui examen, impărțit în două parți. Există două distribuite, iar amândouă 
sunt obligatorii.

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

Sesiune
= perioadă în care vei fi evaluat de către profesori la fiecare dintre disciplinele 
studiate pe parcursul semestrului.

Restanță
= dacă nu ai luat o notă de minim 5, mai ai șansa de a repeta examenul în 
sesiunea de restanțe. 
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Prezență
= prezența studenților la activitățile de învățământ de toate tipurile este 
obligatorie. Începând cu anul 3, studenții care au promovat anul anterior cu 
media generală cel puțin 7, sunt exceptați de la obligativitatea de a frecventa 
cursurile. Totuși, un maxim de 25% din totalul orelor de laborator/seminar 
proiect pot fi recuperate

Practica de specialitate
= este o disciplină obligatorie, pentru care vei fi coordonat și notat de un 
tutore de practică.

Reprezentant de an
= studentul care face legătura directă între studenți și profesor la nivel de 
an. El programează examenele, oferă informații, discută cu profesorii și 
rezolvă probleme.
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Despre universitate
Universitatea este condusă de Senatul Universității și de Consiliul de 
Administrație. Senatul Universității este alcătuit din 68 de cadre didactice și 
17 studenți senatori. Consiliul de Administrație, alcătuit din Rector, Prorectori 
și Decanii facultăților, Directorul General Administrativ și un student 
reprezentant, este cel care asigură conducerea administrativă a universității. 
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Conducerea Universității
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Studenții senatori
Studenții din Senat reprezintă toți studenții dintr-o facultate, în cea mai mare 
structură din universitate. Aceștia discută diverse probleme, spre exemplu:  
modalitatea de începere a anului universitar, modificări de regulamente, 
structura anului universitar etc.
Aceștia sunt: 
 •  Alexandru Luca;
 •  Alexandru Iliescu; 
 •  Cristina Capăta.
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Consiliul Facultății
 
Acesta reprezintă organismul decizional și 
deliberativ din facultate, fiind format din 
maximum 75% reprezentanți ai personalului 
didactic și minimum 25% reprezentanți ai 
studenților.

Biroul Consiliului Facultății

Prof.dr.ing.

Marius-George MARCU

Decan

Conf.dr.ing.

Loredana-Mihaela STANCIU

Prodecan

Conf.dr.ing.

CiBrian-<ogdan CLIRIL8

Prodecan
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Director departament
Calculatoare și Tehnologia Informației

Director departament
Automatică și Inginerie Aplicată



13

Studenții consilieri
Studenții din Consiliul Facultății reprezintă interesele tuturor cursanților din 
facultate. Aceștia încearcă să rezolve problemele existente, dar și să ofere 
suport colegilor lor în diferite situații, cum ar fi: burse, cereri ale studenților 
către decanat, tabere studențești etc.
Aceștia sunt: 
 •  Alexandru Luca;
 •  Raluca Cărare;
 •  Claudiu Ludwig;
 •  Alexandra Laicu;
 •  Denisia Părăială;
 •  Adrian Militaru.
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Structura anului 
universitar
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Structura anului universitar

Pentru anii
terminali
licență**

Sem
estrul II

21.02.2022 - 10.04.2022 

11.04.2022 - 22.04.2022 Sesiune 3 - P1 (2 săptămâni)

23.04.2022 - 01.05.2022

02.05.2022 - 19.06.2022

20.06.2022 - 03.07.2022 

Predare (7 săptămâni)

Vacanță (1 săptămână)

Elaborare lucrare diplomă/
licență (7 săptămâni)

Susținere examen diplomă/
licență (2 săptămâni)

Toți anii
de studiu

Sem
estrul I

27.09.2021 - 22.12.2021 

23.12.2021 - 05.01.2022 Vacanță (2 săptămâni)

06.01.2022 - 16.01.2022

17.01.2022 - 06.02.2022 

07.02.2022 - 13.02.2022 

14.02.2022 - 27.02.2022 

Predare (12,5 săptămâni)

Predare (1,5 săptămâni)

Sesiune 1 - P1 (3 săptămâni)

Vacanță (1 săptămâni)

Sesiune 2 - P2 (2 săptămâni)

Pentru anii
neterminali*

21.02.2022 - 22.04.2022 

23.04.2022 - 01.05.2022 Vacanță (1 săptămână)

02.05.2022 - 05.06.2022

06.06.2022 - 26.06.2022

27.06.2022 - 10.07.2022 

Predare (9 săptămâni)

Predare (5 săptămâni)

Sesiune 3 - P1 (3 săptămâni)

Sesiune 4 - P2 (2 săptămâni)

Sem
estrul II
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Pentru anii
terminali
master

Sem
estrul II

21.02.2022 - 22.04.2022 

23.04.2022 - 01.05.2022 Vacanță (1 săptămâni)

06.06.2022 - 26.06.2022

Elaborare lucrare diplomă/
disertație (7 săptămâni)

02.05.2022 - 05.06.2022 Elaborare lucrare diplomă/
disertație (5 săptămâni)

Susținere lucrare diplomă/
licență (3 săptămâni)

Informații suplimentare
• Sesiunea pentru programările 3 ale disciplinelor din semestrul 

al II-lea se desfăşoară în perioada 29.08.2022-11.09.2022. 

• Săptămâna a doua din sesiunea 2 se suprapune cu prima 
săptămână de predare din semestrul al II-lea. 

• În săptămânile 2-6 de predare din semestrul II se prevăd și 
programările 3 pentru disciplinele din semestrul I, la ciclul licență. 

• În primele 5 săptămâni de Elaborare lucrare diplomă/licență se 
prevăd şi programările 2 şi 3 pentru disciplinele din semestrul II. 
 
 
 

• 14.02.2022 — 18.02.2022 Sesiune aferentă celor care şi-au încheiat 
studiile la finalul anului universitar 2020-2021. 

• 05.09.2022 — 09.09.2022  Sesiune aferentă celor care și-au încheiat 
studiile până la finele sesiunii de vară a anului universitar 2021-2022. 

Sesiuni susținere examen diplomă/disertaţie:
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Studenți
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Statutul Studentului
Statutul studentului cuprinde Codul Drepturilor și 
Obligațiilor Studentului (CDOS) din UPT.

Găsești aici Codul Drepturilor și Obligaţiilor 
Studentului din Universitatea “Politehnica” din 
Timișoara.

Contractul de studii
În fiecare an, în primele săptămâni ale 
semestrului I, UPT semnează cu fiecare 
student un contract de studii în care se 
specifică drepturile și obligaţiile părţilor. 
Acestea nu se modifică în timpul anului, iar tu 
primești o copie. În contractul de studii pe care 
îl semnezi afli informații despre disciplinele pe 
care le parcurgi în anul universitar curent.

Cum ajunge contractul la tine?

• În context normal, secretariatul facultății tale 
colaborează cu decanul de an pentru a ajunge în posesia ta.

• În contextul actual, contractele de studii sunt disponibile pe aplicația 
student.upt.ro.

În cazul apariției unei erori în cadrul contractului (materii suplimentare/
lipsă, taxe etc.), pentru soluționare se va contacta prin email secretariatul 
specializării după cum urmează:
 CTI ro - maria.negru@upt.ro
 IS - eleonora.tarta@upt.ro
 CTI engleza & Info - alina.mihaltan@upt.ro
 MASTERE - adina.curescu@upt.ro

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-2013/studenti/HS_38_Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-din-UPT2.pdf
http://student.upt.ro
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Carnetul de student
În prima săptămână din anul universitar vei primi carnetul de student care 
reprezintă actul academic prin care demonstrezi că ești student UPT.

Cum îl primești?

Liga AC ți-l oferă împreună cu legitimația de student.

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

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

Cardul UPT îţi oferă posibilitatea de a accesa:

• Sală de lectură 24h din cadrul bibliotecii în afara programului de lucru 
(la jumătate de oră după închiderea bibliotecii); 

• Bazinele de înot din cadrul Bazei Sportive 2 UPT; 

• Căminele studenţești. 

De asemenea, această legitimaţie este necesară pentru a 
putea: 

• Împrumuta cărţi de la bibliotecă; 

• Tipări/scana/multiplica documente la tarife preferenţiale folosind 
multifuncționalele și imprimantele din incinta bibliotecii.
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Informaţii utile privind eliberarea și utilizarea legitimaţiilor:

• Conţin informaţii de bază despre student și poza studentului; 

• Legitimaţiile se eliberează de la Biblioteca Centrală UPT, punctul 
informaţii, în baza carnetului de student vizat la zi, iar poza se face la 
eliberarea cardului;

• Accesul la sala 24h este activat odată cu eliberarea legitimaţiei;

• Accesul la bazinele UPT se face pe bază de legitimaţie și amprentă 
(stocată pe card) și este activat la Baza Sportivă 2 – birou administraţie, 
în baza carnetului de student vizat la zi și a unei adeverinţe medicale 
care să ateste că studentul este apt pentru înot și nu are boli de piele; 

• Cardul se eliberează gratuit și nu este transmisibil, folosirea abuzivă a 
acestuia ducând la limitarea accesului sau anularea acestuia;

• În caz de pierdere, furt sau deteriorare fizică a cardului, acesta se 
anulează și se eliberează un alt card contra sumei de 20 lei, reluându-
se cele de mai sus; 

• Cardul se returnează la încheierea activităţii în UPT la bibliotecă pentru 
a obţine viza de lichidare.

Adeverințe
Adeverințele care confirmă că ești student se primesc, la cerere, prin mail 
către secretariatul secției voastre.
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Întrebări frecvente
Poți consulta aici pagina de FAQs.

https://ligaac.ro/faq
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Întrebări frecvente

Cui mă adresez dacă am o problemă?

În funcție de problemă, te poți adresa:
 •  Șefului de grupă;
 •  Șefului de an;
 •  Profesorul de la curs;
 •  Decanului de an;
 •  Secretariatului.
Nu știi la care să apelezi pentru problema ta? Aici găsești un videoclip în 
care ți se explică care sunt atribuțiile fiecăruia.

Cum citesc orarul?

Pentru a înțelege mai ușor cum se citește orarul, ți-am pregătit acest video.

Cum obțin cardul pentru bibliotecă?

Cardul se eliberează la Biblioteca Centrală UPT, punctul informaţii, în baza 
carnetului de student vizat la zi. Poza se face la eliberarea cardului. 

https://www.facebook.com/watch/?v=374583697229561
https://www.facebook.com/watch/?v=324727945460538
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Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a 
beneficia de un loc în cămin? 

Doar studenţii care sunt din afara Timişoarei pot beneficia de un loc în 
cămin, în funcție de media acumulată în anul precedent, respectiv media 
de admitere pentru cei care s-au înmatriculat în anul I de studii. Pentru mai 
multe detalii, poţi intra aici.

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

II dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;
• La finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din anii I-III dintre 

care cel puțin 35 de credite din anul III.

Mă pot transfera de la o secție/serie la alta? 
 (ex. de la IS la CTI)
 
Pentru informații legate de transferuri, vezi aici art.60 și 61.

Mă pot muta dintr-o semigrupă în alta?

Teoretic, se poate. Depui o cerere la Decanat (de regulă în prima săptămână 
de facultate) în care soliciți transferul însoțit de un motiv. Cel mai bine 
este să găsești pe cineva cu care să faci schimb de locuri (ex. tu din 2.1 în 
3.2, cealaltă persoană din 3.2 în 2.1). Motivul este acela că trebuie să fie un 
număr echilibrat de studenți în fiecare semigrupă (17-18).

Nu ai găsit răspunsul la toate întrebările pe care le ai? Poți 
consulta aici pagina de FAQs de pe site-ul Ligii AC.

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/regulamente/stud/Regulament_cazare_2015.pdf
https://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa4_CartaUPT-RODPI_licenta_2016.pdf?fbclid=IwAR2jD1fByWUWKtjAI3LcP2OINWqYCqTxMBMp8C60rk74FOMf3axDDMvLpEs
https://ligaac.ro/faq
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Facilități
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Biblioteca
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica 
Timișoara este una dintre cele mai moderne 
biblioteci din țară și pune la dispoziția studenților o 
serie de facilități și servicii gratuite precum:
• O sală de studiu deschisă 24h/7 zile pe 

săptămână – Biblioteca 24h – cu acces 
controlat RFID, cu 92 locuri;

• 650 de locuri de studiu, dispuse în spaţii 
închise, deschise sau flexibile;

• Spaţiu IT cu capacitate de 180 locuri (și acces 
la mașini virtuale cu alocare dinamică a 
resurselor, conectate în reţea, cu o capacitate 
de trafic de Internet de 800 Gb/s, wireless sau 
fix, cu viteză de uplink de 10 Gb/s);

• Săli de studiu individual – 28 săli dotate cu mașină virtuală, telefon, 
acces WiFi;

• Săli de studiu grup în număr de 5, cu capacitate totală de 48 de locuri;

• Sală multifuncţională (Sala Polivalentă) cu sistem videoconferinţă, cu 
capacitate de 100 locuri;

• Spații de relaxare;

• Spații de expunere și simeze.



26

Erasmus+
Programul Erasmus+ este un program al Uniunii Europene pentru educație, 
formare, tineret și sport, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai amplu 
şi accesibil program de schimb universitar. Acesta permite studenților 
Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru 
efectuarea unor:

Mobilități de studii în:

Țările participante la program (KA103):
• State membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie*, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria);

• State candidate la UE (Macedonia de Nord, Serbia, Turcia);
• State SEE** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Ţările partenere ale programului (KA107) cu condiția să fi fost semnat 
în prealabil un acord Erasmus+ cu universitatea la care se dorește să se 
efectueze mobilitatea de studii;

Mobilități de practică în universități şi companii 
din țările participante (KA103):

• State membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 
Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie*, 
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria);

• State candidate la UE (Macedonia de Nord, Serbia, Turcia);
• State SEE** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
 
Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

http://www.upt.ro/international/Cooperari_Internationale_ERASMUS+-pentru-studenti_46_ro.html
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Burse
 
Există mai multe tipuri de burse:

Bursele de performanță sunt de 2 tipuri:
• Burse de performanță I pentru studenții care au media de bursă egală 

cu 10.00;
• Burse de performanță II pentru studenții de la licență care au media de 

bursă mai mare sau egală cu 9.50, iar pentru studenții de la master care 
au media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul 
Consiliului Facultății.

Bursele de merit sunt de 2 tipuri:
• Burse de merit I pentru studenții de la licență care au media de bursă 

mai mare sau egală cu 9.00, iar pentru studenții de la master care au 
media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul 
Consiliului Facultății;

• Burse de merit II pentru studenții de la licență care au media de bursă 
mai mică decât 9.00, iar pentru studenții de la master care au media 
de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului 
Facultății.

Pragul minim de acordare a burselor de merit nu poate coborî sub media 
de bursă 7.50.

Burse sociale se acordă:
• Studenților orfani de unul sau ambii părinți și celor proveniți din case de 

copii sau din plasament familial.
• Studenților a căror familie nu a realizat în cele trei luni înainte de 

începerea semestrului/ anului universitar un venit lunar net mediu 
per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 
economie. 

• Studenților bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul 
României.
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Toate tipurile de burse se acordă pentru anii neterminali pe o perioadă de 
6 luni, în felul următor:
• În perioada 1 octombrie - 31 martie (P1) pentru rezultatele la învățătură 

aferente semestrului II al anului universitar precedent sau la media de 
admitere în cazul anilor I de la ciclul licență sau master;

• În perioada 1 aprilie - 30 septembrie (P2) pentru rezultatele la învățătură 
aferente semestrului I al anului universitar curent.

Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit este ”media de 
bursă”  definită după cum urmează:
• În cazul studenților de la ciclul de licență sau master din anul I, aferente 

P1: media de bursă = media la concursul de admitere

• În cazul studenților de la ciclul de licență din anii II-IV sau master I-II, 
exclusiv A: media de bursă = media notelor de pe semestrul anterior, 
dacă toate disciplinele au fost promovate.

La calculul mediei de promovare a anului de studiu anterior, nu se ține 
seamă de notele la disciplinele facultative.
 Cuantumurile burselor sunt:
  •  Burse de performanță I - 1000 RON;
  •  Burse de performanță II - 800 RON;
  •  Burse de merit I - 700 RON;
  •  Burse de merit II - 600 RON;
  •  Burse sociale - 580 RON.

Acordarea burselor se face la nivel de facultate prin hotărârea Comisiei de 
burse a Facultăţii, formată din decan (în calitate de președinte), prodecan, 
secretar șef și un reprezentant al studenţilor (în calitate de membri).
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Taxe
Taxele din universitate

• Taxe de studii 
Există diferite taxe, în funcție de facultate și de ciclu de studiu. Așadar: 

  •  Pentru domenii tehnice și Informatică: 3600 lei/an
  •  Pentru ciclul de master: 3900 lei/an
  •  Pentru ciclul de doctorat: 4200 lei/an
• Taxe pentru recontractări/restanțe:
  •  Plata unui P3 este calculată după formula: 
   15 lei*nr. credite materie.
      În mod normal, taxa unui P3 este 60 de lei.
  •  Plata unei recontractări

Baze sportive
Baza sportivă 1 poate fi găsită în imediata 
vecinătate a facultăților de Mecanică, 
Construcții sau a grupului Electro și 
a noii biblioteci și pune la dispoziţie 
următoarele facilităţi: 
 • un teren de fotbal cu gazon;
 • o pistă de atletism; 
 • două terenuri de minifotbal cu  
     gazon sintetic cu posibilitate de  
    acoperire iarna; 
 • o sală de culturism.

Baza Sportivă 2 se află pe strada Diaconu Coresi, după stadionul Dan 
Păltinișanu și dispune de: 
 • o sală multifuncţională (baschet, volei, tenis de câmp); 
 • un bazin de înot acoperit; 
 • un bazin de înot în aer liber;
 • patru terenuri de tenis de câmp cu nocturnă; 
 • o sală de fitnes; 
 • două terenuri de baschet; 
 • două terenuri de handbal/minifotbal; 
 • două terenuri de fotbal cu gazon.
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Cazare
Repartizarea locurilor de cazare în cămine pentru studenții anului universitar 
în curs, începe în lunile mai-iunie ale anului universitar, printr-un proces 
numit precazare. Acest proces are ca finalitate eliberarea Dispoziţiei de 
cazare, în care se specifică coordonatele locului repartizat, până la nivel 
de cameră şi pe baza căreia, la începerea anului universitar, se efectuează 
cazările propriu-zise. Evident, dintre studenţi, doar cei care în anul universitar 
vizat vor fi în anii de studiu II, III sau IV pot participa la precazare. Pentru 
studenţii din viitorul an I se rezervă un număr de locuri acoperitor. Studenţii 
viitorului ciclu de studii masterale vor avea un număr de locuri stabilit 
de către Consiliul de Administraţie în funcţie de locurile alocate de MEC 
(Ministerului Educaţiei și Cercetării).

Tipuri de cămine:
 • Camere de 2 persoane: 8C, 9C, 11C, 14C
 • Camere de 5 persoane: 19C, 20C, 21C, 22C, 1C, 2C, 4C, 7C, 1MV, 2MV
 • Camere tip garsonieră: 23G, 25G

Cantina
Meniuri avantajoase la Fast Food C1 
(la parterul Restaurantului Universitar 
Politehnica) sau Fast Food 1 MV (la 
parterul căminului cu același nume). 
Ca student al UPT poţi servi masa la 
preţul de 10 lei, însă doar dacă cumperi 
pachetul de minim 5 cartele de masă 
de la Cantina UPT, unde trebuie să 
prezinţi carnetul de student.
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Aplicația pentru studenți
În cadrul acestei aplicații poți găsi informații despre:
 • Organizațiile studențești;
 • Regulamente;
 • Harta campusului;
 • Erasmus+;
 • Facultăți.

De asemenea, ești la curent cu noutățile din UPT și cu beneficiile pe care 
le ai. Există și o secțiune în care îți poți vedea notele și contractul de studii.

Aplicația se găsește pe Magazin Play sau în Apple Store și pentru a te 
conecta ai nevoie de contul tău de student, prenume.nume@student.upt.ro.

Pentru a înțelege mai ușor cum se folosește această aplicație, ți-am pregătit 
acest video.

Campus Virtual
Campusul Virtual al UPT (cv.upt.ro) este un mediu educațional online de 
suport academic pentru toate facultățile UPT și pentru învățământul la 
distanță.
Mai multe detalii AICI.

Transport
Toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la o 
instituție de învățământ superior acreditată de reducere 50% pentru 
transportul feroviar pe baza legitimației de student. Studenții de la UPT 
beneficiază de reducere 100% pentru abonamentele în cadrul STPT.

Student UPT

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.ghidstudent480979
https://apps.apple.com/us/app/student-upt/id1278676023
https://www.facebook.com/112963005393755/videos/2662339770648072
http://cv.upt.ro
https://elearning.upt.ro/ro/campus-virtual/
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Centrul de Consiliere și Orientare 
în Carieră (CCOC)
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a 
Universităţii Politehnica Timișoara (UPT) care are misiunea de a asigura 
legături și interacțiuni eficiente între UPT, studenți, absolvenți și companii în 
vederea oferirii de diverse oportunități prin activități specifice de consiliere 
și orientare în carieră. 

Servicii oferite de CCOC: 
 • Informarea studenţilor și a absolvenţilor asupra oportunităților de 
   carieră prin căile de comunicare ale CCOC;
 • Consilierea studenţilor în diverse probleme; 
 • Consiliere psihologică; 
 • Evaluare aptitudinală; 
 • Zilele Carierei; 
 • Training-uri; 
 • Seminarii;
 • Workshopuri;
 • Identificare de oportunităţi pentru studenţii și absolvenţii UPT; 
 • Prezentări de companii; 
 • Prezentări de oferte ale companiilor prin căile de informare ale 
   CCOC (locuri de muncă, stagii de practică, colaborări, burse private, 
   proiecte de diplomă); 
 • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii și prezentarea 
   de statistici în acest sens conducerii universităţii și facultăţilor; 
 • Promovarea ofertei educaţionale a UPT atât în ţară cât și în 
   străinătate; 
 • Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul 
   studentului, ghid de informare și orientare în carieră, diverse broșuri 
   și pliante; 
 • Generarea de materiale pentru promovarea ofertei educaţionale a 
   UPT în rândul liceenilor; 
 • Excursii de studiu sau de informare (la diverse companii/instituţii, 
    instituţiile Uniunii Europene, ș.a.); 
 • Dezvoltarea de programe europene în sprijinul studenţilor și 
    absolvenţilor UPT; 
 • Gestionarea unor programe precum: Euro 200, tabere studenţești, 
   burse și ajutoare sociale speciale; 
 • Gestionarea unei baze de date cu CV-uri ale studenţilor UPT în 
   vederea prezentării acestora către companiile interesate;
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 • Menţinerea legăturii cu mediul societal în sensul intermedierii 
    legăturii între acesta cu studenţii și universitatea pentru a identifica 
    diverse oportunităţi, dar și pentru a prezenta oferta de specialiști a 
   UPT și totodată competenţele acestora. 

Sediul CCOC

 Rectoratul UPT
 Piața Victoriei, Nr.2, Etaj I, Sala 115
 300006, Timișoara, Jud. Timiș
 România
 Contact: E-mail: ccoc@upt.ro
 Website: www.cicoc.upt.ro
 Telefon: 0256 40 31 64 / 0256 40 31 44
 Facebook: CCOC UPT - pagina centrului
       Voluntarii CCOC - pagina voluntarilor

Căi de informare ale CCOC  

 • site-ul CCOC: www.ccoc.upt.ro; 
 • grupurile de facebook: Universitatea Politehnica Timișoara; Info 
    CCOC UPT; Oferte de cariera pt. studenții și absolvenții Politehnicii; 
 • newsletterul sau grupul de informare al UPT pentru studenți – te 
   poţi înscrie transmiţând un e-mail la adresa ccoc@upt.ro - cu 
   menţiunea – doresc să primesc newsletterul CCOC; 
 • afișe, pliante, standuri, prezentări. 

Găsești CCOC și în facultatea ta

În fiecare facultate, CCOC este reprezentat prin Oficiul de Consiliere a 
Studenților. Intră pe pagina www.ccoc.upt.ro, secțiunea oficii sau echipa 
CCOC și găsește coordonatele oficiului din facultatea ta!

https://www.facebook.com/CCOC.UPT
https://www.facebook.com/voluntarii.ccoc
http://www.ccoc.upt.ro
http://www.ccoc.upt.ro
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Modulul pedagogic
Studenții din anul I și II înmatriculați la facultățile din cadrul UPT se pot 
înscrie la Programul de pregătire psihopedagogică – Nivelul I în primele 2 
săptămâni ale primului semestru după cum urmează: 
 • la orele de curs sau seminar aferente disciplinei Psihologia 
   educaţiei din anul I;
  • la sediul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 
    DPPD), Clădirea ASPC, str. Petre Râmneanţu, nr 2A, etaj III, sala 
   305  după programul următor: Luni - Joi: 8.30- 13.30;
   Vineri: 8.30-12.00, sau la telefon: 0256 404 066.
În contextul actual, înscrierile la Modulul pedagogic se realizează AICI.

Cabinet medical
Poţi beneficia de controale medicale, consultaţii, tratamente gratuite, servicii 
de medicină generală, stomatologie, ORL, dermato-venerologie, interne, 
ginecologie, oftalmologie, recoltare analize de laborator, planning familial. 
Policlinica este situată în Complexul Studenţesc, Aleea Studenților, Nr. 12.

Tabere studențești
Pentru a beneficia de un loc gratuit în cadrul taberelor studențești, trebuie 
să fii student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de 
licență sau masterat și să fii integralist. De asemenea, în situația cazurilor 
sociale, poți primi un loc în cadrul taberelor studențești, iar ierarhizarea se 
va face pe baza criteriilor sociale.
Prioritatea în cadrul cazurilor sociale vor avea:
 • Studenții orfani de ambii părinți;
 • Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;
 • Studenții suferind de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul 
   României;
 • Studenții orfani de un părinte;
 • Studenții care beneficiază de burse sociale.

http://dppd.upt.ro/index.php/studenti/inscrieri
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Voluntariat
Liga AC este locul perfect unde poți să trăiești viața de voluntar. Aici ai șansa 
să te implici în comunitatea universitară, în reprezentarea studențească și 
în organizarea de proiecte.



36

3

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este 
organizația studențească înființată în anul 1990, ce reprezintă interesele 
studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare și îi susține în viața 
socială și culturală. Anual, Liga AC organizează proiecte demne de remarcat.

Proiecte

Printre cele mai mari regăsește Liga AC LABS - Laboratoare Aplicate în 
Beneficiul Studenților, ce constă într-o serie de laboratoare dedicate 
studenților dornici să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite în facultate, 
reușind astfel să-și echivaleze parțial practica de vară.

Un proiect-concurs care vine în sprijinul studenților și elevilor pasionați de 
domeniul IT&C este iTEC - iT Engineering Contest.

De asemenea, în zona de IT&C, datorită 
dorinței de implicare și civic prin proiectele 
organizației, în anul 2019 a avut loc prima 
ediție a concursului UniHack, un hackathon 
internațional, ce încurajează tinerii să sesizeze 
anumite probleme de natură civică din 
societate și să vină cu o soluție digitală pentru 
acestea.

Implicarea în promovarea centrului universitar 
și a orașului Timișoara a dus la dezvoltarea 
proiectului ISWinT - International Student 
Week în Timișoara - destinat studenților din 
toată lumea care, de asemenea, este cel mai 
mare festival studențesc din Europa de Sud-
Est și cel mai vechi proiect organizat de Liga 
AC.

https://labs.ligaac.ro/
https://itec.ligaac.ro/
https://unihack.eu/
https://iswint.ro/
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Implicare

Liga AC se implică și în viața social-culturală, fiind membru fondator 
Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021 și membră a Fundației 
Județene pentru Tineret Timiș (FITT). Totodată, este și membru fondator 
al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 
și al Convenției Organizațiilor Studențești din „Politehnica” (COSPol), 
pentru a reprezenta interesele studenților, atât la nivel local, cât și național.

Unde îi găsești pe cei din Liga AC?

Membrii ligii sunt cam peste tot, dar sunt câteva modalităţi prin care e mai 
sigur să ajungi la ei. Sediul lor se află la parter, în sala A021. Nu ai cum să-l 
ratezi. 
De asemenea, îi poţi găsi și pe ligaac.ro, contact@ligaac.ro, pe Facebook-ul 
sau Instagram-ul organizației.

http://www.timisoara2021.ro/
http://fitt.ro/
http://fitt.ro/
http://www.anosr.ro/
https://cospol.upt.ro/
http://ligaac.ro
https://www.facebook.com/liga100ac
https://www.instagram.com/ligaac/
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Harta Campusului
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