
2020
20
21



MASCA DE PROTECȚIE
ESTE OBLIGATORIE!

Salută fără îmbrățișări
sau strângerea mâinilor!

Foloseșe dezinfectant
în incinta clădirii!

Păstrează distanța de
minim 1m între persoane!



MĂSURI DE PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA COVID-19

Salută fără îmbrățișări
sau strângerea mâinilor! Folosește dezinfectant! Păstrează distanța

de 1m între persoane!

Spală-te cât mai des pe mâini,
minim 20 de secunde!

Folosește întotdeauna
săpun!

Evită spațiile
aglomerate!

Spală-te/dezinfectează-te pe mâini, minim 20 de secunde, 
înainte de a pune mâna pe mască;
Veri�că masca să nu aibă rupturi sau găuri;
Identi�că partea de sus, care trebuie sa aibă banda 
metalică sau marginea tare;
Ai grijă ca partea colorată a măștii să �e spre exterior;
Acoperă nasul, gura și bărbia;
Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe laterale;
Evită să atingi masca;
Scoate masca apucând-o de barete;
Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți;
După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac;
Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.

Fii precaut și...

Nu folosi o mască ruptă sau umedă;
Nu purta masca sub bărbie;
Nu purta masca sub nas;
Nu purta o mască prea largă;
Nu atinge partea din față a măștii;
Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a 
face altceva ce necesită reatingerea măștii;
Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane;
Nu refolosi masca;
Nu schimba masca cu altă persoană.

De asemenea...



PREZINȚI SIMPTOME
COVID-19?

Evită contactul
cu alte persoane!

1m

Izolează-te de urgență
în casă!

Anunță  medicul 
tău de familie!

Anunță  secretariatul
facultății și 

administratorul căminului!



AI COVID-19?
Principalele semne la care trebuie să �i atent.

În cazul în care prezinți aceste simptome, urmează pașii:

Tuse Febră Respirație
îngreunată

StrănutDureri de cap

Evită contactul
cu alte persoane!

1m

Izolează-te de urgență
în casă!

Anunță  medicul 
tău de familie!

Anunță  secretariatul
facultății și 

administratorul căminului!



6

...beneficiile studentului UPT:

Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timişoara

Una dintre cele mai moderne biblioteci din țară, BCUPT pune la dispoziția studenților o serie de 
facilităţi şi servicii gratuite precum: 

• săli de lectură la fiecare etaj, dispuse în spaţii deschise, 

închise sau flexibile;

•  sală de lectură deschisă 24/7; 

• 5 săli studiu grup dispuse câte două la etajele 2 şi 3,

respectiv una la etajul 4;

• copy center care include echipamente amenajate la

fiecare etaj cu posibilitate de tipărire de tip “follow me”;

• sistem de auto-împrumut/restituire aflat la etajul I,

având posibilitatea de restituire 24h;

•  zonă I-Tech cu 100 de calculatoare, la etajul 4;

•  spaţii de loisir;

•  wi-fi în întreaga clădire.
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Legitimația de student UPT

În calitate de student vei beneficia de legitimaţie UPT, sub forma de card inteligent, care îţi oferă 
accesul în diverse locaţii UPT şi dreptul de a utiliza o serie de resurse din cadrul Universităţii 
Politehnica Timişoara.

Legitimaţia UPT îţi oferă posbilitatea de a accesa:
• sala 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;

De asemenea, această legitimaţie este necesară pentru a putea:
• împrumuta cărţi de la bibliotecă;
• tipări /scana / multiplica documente la tarife preferenţiale folosind multifunctionalele 

din incinta bibliotecii.

Informaţii utile privind eliberarea şi utilizarea legitimaţiilor:
• conţin informaţii de bază despre student şi poza studentului;
• legitimaţiile se eliberează la Biblioteca Centrală UPT, punctul informaţii, în baza

carnetului de student vizat la zi. Poza se face la eliberarea cardului. Programarea pentru 
eliberarea cardului (in primele luni de la inceperea anului universitar) se face pe http://www.
library.upt.ro/card/;

• accesul la sala 24h este activat odată cu eliberarea legitimaţiei;
• accesul la bazinele UPT se face pe baza de legitimaţie si amprentă (stocată pe card) şi 

este activat la Baza Sportivă 2 – birou administraţie, în baza carnetului de student vizat la zi şi a 
unei adeverinţe medicale care să ateste că studentul este apt pentru înot şi nu are boli de piele; 

• cardul se eliberează gratuit şi 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 şi 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.
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Contul de student UPT

Vei beneficia de cont de student, care înseamnă, pe lângă o casuţă de e-mail: 
• calculatoarele din cadrul Bibliotecii Centrale UPT, cu acces la internet şi resurse UPT;
• reţeaua Wifi Eduroam, disponibilă în cele mai multe din locaţiile UPT;
• Microsoft Office 365;
• avizierul electronic al studenților UPosT.

O365 îţi este oferit în baza licenţelor O365 Pro Plus, principalele facilităţi fiind următoarele:

1.        Ai întotdeauna cea mai recentă versiune de Office;

2. Office – instalează suita Office completă pe computere PC şi Mac, pe tablete Windows,
iPad® şi Android™, precum şi pe majoritatea dispozitivelor mobile. Ai posibilitatea de a instala 
Office pe 5 dispozitive (PC sau Mac, tablete,  telefoane);

3.  Stocare – OneDrive pentru business oferă spațiu de stocare în cloud, care poate fi accesat 
de oriunde. Poţi partaja cu ușurință aceste documente şi le puteţi sincroniza cu fişiere stocate pe 
dispozitivele tale (instalând One drive);

4.  Office online – creezi şi editezi documente Word, OneNote, PowerPoint şi Excel dintr-un 
browser;

5.  Comunicare – prin Skype for business poţi comunica cu colegii tăi, trimite fişiere, partaja 
ecranul şi ţine conferinţe.

Informaţii utile privind livrarea şi utilizarea conturilor:
• datele conturilor sunt livrate de către secretariate la începerea anului universitar.

Aceste date sunt folosite pentru toate aplicaţiile descrise mai sus;
• autentificarea se face pe http://mail.upt.ro . Din această interfaţă web se poate

folosi întraga gamă de aplicaţii O365 online şi se pot accesa linkurile necesare pentru a descărca 
şi instala aplicaţiile pe dispozitivele dumneavoastră;

• dacă doreşti să faci un bookmark pentru această interfața web, trebuie să faci
bookmark la adresa http://mail.upt.ro. 



9

NU face bookmark la adresa lungă care apare după ce se face redirectarea de la mail.upt.ro, 
deoarece aceasta este o adresă creată dinamic!!!

• te rugăm să schimbi parola  folosind portalul http://password.upt.ro/pwm. 
Autentificarea pe acest portal se face cu adresa ta de e-mail şi parola de la contul tău. De 
asemenea, te rugăm să complezi cu atenție întrebările de la secțiunea „Setup Password 
Responses” care îţi permit să îţi resetați singur(ă) parola în caz că o uiţi;

• te rugăm să foloseşti o parolă din minim 8 caractere, conform intrucţiunilor de pe
portal;

• resetarea ulterioară a parolelor se face folosind întrebărilor de securitate descrise mai 
sus sau la secretariat;

• redirecţionarea căsuţei de e-mail către alt cont nu este recomandată.

UPOST – Căsuța Poştală a studenților UPT

UPosT reprezintă un instrument de difuzare a informațiilor despre evenimente, carieră, burse 
de studiu în străinătate și alte aspecte de interes pentru voi. La fiecare postare, în funcţie de 
categoria anunţului, vei primi, în mod automat, un e-mail de semnalizare, transmis pe adresa 
@student.upt.ro. 



Campusul virtual al UPT

Campusul Virtual al UPT (www.cv.upt.ro) este un mediu 
educaţional online de suport academic pentru toate 
facultăţile UPT şi pentru învaţământul la distanţă.

Centrul ID/IFR si e-Learning (CeL) a dezvoltat Campusul Virtual al 
UPT, mediu educațional online de suport academic pentru toate 
facultătile UPT și pentru învățământul la distanță. 

Platforma de campus virtual vine în sprijinul studenţilor actuali. 
Campusul Virtual reprezintă o interfaţă de comunicare între 
administraţie, profesori şi studenţi şi o bază pentru interacţiunea 
nemijlocită între profesori şi studenţi.

Campusul Virtual oferă conturi personalizate pentru administraţie, 
profesori şi studenţi (cu păstrarea conturilor de email existente), 
structură personalizată pentru fiecare specializare şi posibilitatea 
introducerii materialului de curs şi/sau seminar/laborator/proiect în 
spaţiul ataşat cursului. Dintre avantajele acestui mod de lucru putem 
enumera: suport online, constant şi continuu, academic şi de 
comunicare, unelte de comunicare, unelte de susţinere/desfăşurare/
predare a activităţii, îmbunătăţirea activităţii academice precum şi 
implicarea şi motivarea studenţilor.

Informații suplimentare Campus Virtual UPT
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați echipa CeL, 
folosind adresa de e-mail:  suport@cv.upt.ro 

10



11

Baza Sportivă  2 se află pe strada Diaconu Coresi, după stadionul Dan Păltinișanu şi dispune de:
• o sală multifunţională (baschet, volei, tenis de câmp);
• un bazin de înot acoperit;
• un bazin de inot în aer liber;
• patru terenuri de tenis de câmp cu nocturnă;
• o sală de fittnes;
• două terenuri de baschet;
• două terenuri de handbal/minifotbal;
• două terenuri de fotbal cu gazon;

Baze sportive – Activitatea sportivă în UPT

Baza sportivă 1 poate fi găsită în imediata vecinătate a facultăților de Mecanică, Construcții 
sau a grupului Electro și a noii biblioteci şi 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.
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Cămine

Un loc de cazare în unul din căminele UPT:  21C – cămin de tip apartamente cu camere de 5 

locuri.

Unul dintre avantajele cazării în cămin este accesul gratuit la internet. Pentru a-ți funcționa 
internetul trebuie să faci următorii pași: 

5) Bifaţi “Use the following IP address” şi “Use the following DNS server addresses”:

În căsuţa cu numărul 1 scrieţi cifra „10”.
Numărul 2 – Trebuie completat cu numarul căminului, spre exemplu căminul 22 are 22, 
dar căminul 1MV si 2MV au 31, respectiv 32, iar căminele C1, C2, C4, C7 trebuie să intrebi 
administratorul de reţea al căminului pentru a pune ce trebuie în aceasta căsuţă.

3) Accesaţi Properties
cum arată în imagine

4) Apoi Dublu Click 
pe Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4)

2) Accesaţi Connections Links cum arată în
următoarea imagine1) Accesaţi iconita de internet din toolbars
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7) Intraţi la Connections, iar apoi click pe LAN 
settings

Address: 10.22.1.1, din nou 22 trebuie schimbat cu căminul in care staţi.
Port: 3128, este acelaşi oriunde aţi locui, este port universal.

8) Bifaţi “Use a proxy server for your
LAN(These settings will not apply to dial-up 
or VPN conections)” şi “Bypass proxy server 
for local addresses”

Numărul 3 – Este range ip, şi trebuie completat cu cifre de la 1 la 255, să nu fie la fel in ambele, 
spre exemplu cum este in imagine, şi nimeni din cameră sau cămin sa nu aibe la fel pentru că 
apare Conflict IP şi nu va funcţiona internetul.
Numărul 4 – Completat cum arată în imagine 255.255.0.0.
Numărul 5 – La fel ca la numărul 1 doar ca ultimele 2 trebuie sa fie 1 (10.22.1.1.) , 22 trebuie 
din nou pus în funcţie de căminul în care staţi.
Numărul 6 – De obicei nu trebuie completat, dar dacă administratorul de reţea de la căminul 
vostru a pus in DNS il scrieţi pe cel pe care vi-l spune el.

6) Apoi vă întoarceţi inapoi „Network Sharing 
Center” şi accesaţi Internet Options
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Policlinica Studenţească

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.

Cantina UPT

Meniuri avantajoase la Fast Food C1 (la parterul Restaurantului Universitar Politehnica) sau 
Fast Food 1 MV (la parterul căminului cu acelaşi nume). Ca student al UPT poţi servi masa la 
preţ redus, însă doar dacă cumperi pachetul de minim 5 cartele de masă de la administraţia 
căminelor UPT sau direct de la Cantina UPT, unde trebuie să prezinţi carnetul de student.

Burse

Dacă în urma notelor primite ai reușit să obții o medie mare , ai dreptul la bursă. Mai exact, 
tipurile de burse acordate de UPT sunt: 

• Burse de performanță;
• Burse de merit;
• Burse de studiu;
• Burse sociale;
• Burse și ajutoare sociale speciale.

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

email: policlinicastudenteasca@yahoo.com 
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Tabere studenţeşti

Poți beneficia de un loc în tabară dacă ești integralist. Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 
alocă tabere pentru studenţii cu rezultate bune la învăţătură în fiecare vară. Locurile sunt 
împărțite pe serii, de-a lungul vacanței de vară, atât la mare, cât și la munte.

Reducere pentru transport

Dacă la sfârșit de săptămână banuții nu îți sunt suficienți ca să ajungi acasa, trebuie să știi ca, 
student fiind, beneficiezi de 50% reducere pentru transportul feroviar. Tot ce trebuie să faci 
este să ai legitimația de călătorie vizată. De asemenea, ai reducere 100% pentru transportul în 
comun cu cardul OmniPass. Informeaza-te la punctele de vânzare de bilete cum poti intra 
în posesia acestui card.

Tutoriat

Universitatea Politehnica Timişoara te sprijină în procesul de adaptare în comunitatea 
universitară și contribuie la  dezvoltarea ta profesională. Află de la decanul de an care este cadrul 
didactic desemnat pentru a te îndruma. Orice neclaritate ai avea, tutorele îți stă la dispoziție 
cu răspunsurile de care ai nevoie. În cazul în care tutorele sau decanul de an nu te pot ajuta, 
următorul pas este să te adresezi conducerii facultății. Împreună se poate găsi o soluție la orice 
problemă. Conducerea universității va fi implicată doar în cazuri excepționale.
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Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii Politehnica 
Timişoara (UPT) care are misiunea de a asigura legături și interacțiuni eficiente între UPT, 
studenți, absolvenți și companii  în vederea oferirii a diverse oportunități prin activități specifice 
de consiliere și orientare în carieră.

Servicii oferite de CCOC:

• informarea studenţilor şi a absolvenţilor asupra oportunităților de carieră prin căile
de comunicare ale CCOC;

• consilierea studenţilor în diverse probleme;
• consiliere psihologică;
• evaluare aptitudinală;
• Zilele Carierei;
• traininguri;
• seminarii;
• workshopuri;
• identificare de oportunităţi pentru studenţii şi 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 şi prezentarea de statistici în

acest sens conducerii universităţii şi facultăţilor;
• promovarea ofertei educaţionale a UPT atât în ţară cât şi în străinătate;
• generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul studentului, ghid de

informare şi orientare în carieră, diverse broşuri şi 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, ş.a.);
• dezvoltarea de programe europene în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor UPT ;

CCOC
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• gestionarea unor programe precum: Euro 200, tabere studenţeşti, burse și ajutoare
sociale speciale;

• gestionarea unei baze de date cu CV-uri ale studenţilor UPT în vederea prezentării
acestora către companiile interesate;

• menţinerea legăturii cu mediul societal în sensul intermedierii legăturii între acesta
cu studenţii şi universitatea pentru a identifica diverse oportunităţi, dar şi pentru a prezenta 
oferta de specialişti a UPT şi totodată competenţele acestora.

Sediul CCOC:
Rectoratul UPT, Piata Victoriei, Nr.2, Etaj I, Sala 115
300006, Timişoara, Jud. Timiş, 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 Timisoara;
Info CCOC UPT;
Oferte de cariera pt. studentii si absolventii 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 newsletter-
ul CCOC;

• afişe, pliante, standuri, prezentări.

Găseşti CCOC şi 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!

FII ŞI TU VOLUNTAR CCOC!
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...structura anului universitar 2020-2021:

 SEMESTRUL I

  PREDARE
VACANȚĂ 

   PREDARE
 SESIUNE 1 (programarea 1)
  VACANȚĂ

21.09.2020 - 18.12.2021             
19.12.2020 - 03.01.2021              
04.01.2021 - 10.01.2021           
11.01.2021 - 31.02.2021             
01.02.2021 - 07.02.2021           
08.02.2021 -  21.02.2021             SESIUNE 2 (programarea 2)

13 săptămâni
2 saptămâni
1 saptămână
3 saptămâni
1 saptămână
2 saptămâni

SEMESTRUL II
1. Pentru anii de studii: I - III (neterminali), I-V Arhitectură și I Master

PREDARE
    VACANȚĂ
     PREDARE

SESIUNE 3 (programarea 1)

15.02.2021 - 30.04.2021               
01.05.2021 - 09.05.2021           
10.05.2021 - 30.05.2021          
31.05.2021 - 20.06.2021               
21.06.2021  -  04.07.2021               SESIUNE 4 (programarea 2)

11 saptămâni
1 saptămână
3 saptămâni
3 saptămâni
2 saptămâni
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15.02.2021 - 04.04.2021             
05.04.2021 - 18.04.2021

19.04.2021 – 30.04.2017         
01.05.2021 – 09.05.2021 
10.05.2021    -   13.06.2021
14.06.2021 - 25.06.2021             

  PREDARE
SESIUNE 3 (programarea 1) 

ELABORARE LUCRARE DIPLOMĂ/LICENȚĂ 
VACANȚĂ
ELABORARE LUCRARE DIPLOMĂ/LICENȚĂ   
SUSȚINERE EXAMEN DIPLOMĂ/LICENȚĂ 

15.02.2021 - 30.04.2021  

01.05.2021 - 09.05.2021  

10.05.2021 - 30.05.2021  

31.05.2021 - 18.06.2021 

      ELABORARE LUCRARE 
LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

   VACANȚĂ 
      ELABORARE LUCRARE 
LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

  SUSȚINERE EXAMEN 
LICENȚĂ/DISERTAȚIE

7 saptămâni
2 saptămâni

1 saptămână
5 saptămâni
2 săptămâni

11 saptămâni

1 saptămână

3 saptămâni

3 saptămâni

2. Pentru anii de studii terminali: IV, III, Informatică, Științe administrative, Traducere-
interpretare, Comunicare și relații publice și Mobilier și amenajări interioare

3.  Pentru anii de studii terminali: VI Arhitectură și II Master

Sesiunea de restanțe se desfășoară în perioada 30.08.2021-12.09.2021.

...sistemul de credite transferabile:

În UPT, procesul de școlarizare se desfășoară pe baza unui contract individual de studii, întocmit 
între instituție și fiecare student. Toate obligațiile și drepturile părților în inter-relația lor se 
fixează prin acest contract.  

2 săptămâni
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În contractul de studii pe care îl semnezi la începutul fiecărui an universitar afli informații despre 
disciplinele pe care le parcurgi în anul universitar curent. Pentru studenții din anii de studiu 
neterminali, prezența la activitățile de învățământ de toate tipurile (curs, seminar, laborator, 
proiect, practică) este obligatorie. 

O disciplină este promovată atunci când nota finală aferentă ei este cel puțin 5 sau, în cazul 
disciplinelor prevăzute cu calificativ, când calificativul aferent ei este „promovat”. Un an de studiu 
neterminal este promovat atunci când totalul creditelor obținute prin promovarea de discipline 
din planul său de învățământ este mai mare sau egal cu 40. Evident, obligația nominală a 
studenților este, însă, de a obține într-un an universitar 60 de credite.

Perioada de predare la facultate este de 14 săptămâni în primul semestru şi 14 săptămâni în 
cel de-al doilea semestru. Pe parcursul acestora ai cursuri, laboratoare şi seminarii. La toate 
disciplinele parcurse există şi o formă de verificare: 

• la discipline cu examen nota finală se stabileşte dintr-o notă de examen şi o notă
pentru activitatea pe parcurs;

• la discipline cu evaluare distribuită nota finală se stabileşte pe baza mai multor
evaluări efectuate pe parcursul semestrului şi activitatea pe parcurs;

• la discipline cu colocviu evaluarea se face la sfârşitul semestrului pe baza unor probe 
practice.

Dacă nu promovezi un examen e bine să ştii că mai ai încă două şanse. Fiecare examen este 
prevăzut cu trei programări, dintre care primele două sunt gratuite, iar la a treia prezentare va 
trebui să plăteşti o taxă. Creditele rămase nepromovate se vor recontracta în anul universitar 
următor în regim cu taxă.
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...răsplata muncii tale poate se reflectă prin burse:

Dacă în urma notelor primite ai reuşit să obţii o medie mare ai dreptul la bursă. 
Mai exact tipurile de burse acordate de U.P.T. sunt:

• burse de performanţă*
• burse de merit*
• burse de studiu
• burse sociale
• burse şi ajutoare sociale speciale

*nu se acordă studenților din anul I

Criteriul de acordare a burselor de performanţă, de merit şi de studiu este media de bursă, 
definită după cum urmează: 

a) în cazul studenţilor din anul I:
media de bursă = media la concursul de admitere

b) în cazul studenţilor din anii II-VI:
media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior

Bursele de performanţă se acordă studenţilor care au media de bursă 10.

Bursele de merit se acordă studenţilor care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.50.

Bursele de studiu se acordă studenţilor care au media de bursă superioară pragului fixat de 
Biroul Consiliului Facultăţi. 
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...practica în companii te pregăteşte pentru o carieră de succes:

De două ori pe an, la sfârșitul lunilor octombrie și martie, ai ocazia să te întâlnești față în față cu 
reprezentanții companiilor de profil și să îţi alegi locul de practică.

Intră pe www.zilelecarierei.upt.ro si află ce alte oportunităţi îţi mai oferă acest eveniment.

Bursele sociale se acordă:
• studenţilor în ale căror familii venitul brut lunar pe membru de familie în lunile iulie, 

august şi septembrie ale anului în curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe 
ţară;

• studenţilor orfani de ambii părinţi şi celor proveniţi din case de copii sau din
plasament familial;

• studenţilor bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul României;
• studenţilor care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru

Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”. 

Bursele şi ajutoarele sociale speciale se acordă studenţilor cu situaţii financiare, familiare 
ori de sănatate deosebite.

Acordarea burselor se face la nivel de facultate prin hotărârea Comisiei de burse a Facultăţii, 
formată din decan (în calitate de preşedinte), prodecan, secretar şef şi un reprezentant al 
studenţilor (în calitate de membri).

Bursele de performanţă şi bursele de merit se păstrează după semestrul I doar dacă 
posesorii lor încheie acest semestru ca integralişti, cu media mai mare sau egală cu 9.50. 
Bursele de studiu se păstrează după semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru 
cu cel puţin 75% din totalul probelor promovate şi au media la 75% dintre probe mai mare sau 
egală cu media de bursă (se iau în consiederare notele cele mai avantajoase). Bursele sociale 
se păstrează după semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru cu cel puţin 50 % 
dintre probe promovate.
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Ce faci dacă...?
Te-ai încurcat puţin printre întrebări şi dileme? Te ajutăm noi! Mai jos îţi prezentăm răspunsurile 
la cele mai frecvente întrebări: 

Ce fac dacă îmi pierd carnetul de student?
R: Trebuie să dai un anunţ la orice ziar, apoi îl decupezi şi îl duci la secretariatul facultăţii împreună 
cu o chitanţă plătită la Rectorat. La fel trebuie procedat şi dacă pierzi cupoanele de călătorie.

De unde pot face rost de o adeverinţă care să ateste că sunt student UPT?
R: La secretariatul facultăţii la care eşti înscris soliciţi o adeverinţă, o completezi şi o înmânezi 
secretarei. Nu uita să întrebi când poţi să te intorci să o ridici.

Cum accesez e-mail-ul @student.upt.ro?
R: Deschizi browserul de internet preferat şi accesezi http://mail.upt.ro.

Cum pot avea acces la bazele sportive?
R: La bazele sportive ai acces doar dacă eşti student UPT şi ai carnetul de student la tine.

Cum pot avea acces la bazinul de înot?
R: Pentru bazin trebuie să deţii un card, pe care îl poţi obține chiar de la Baza Sportivă nr. 2. Pe 
baza carnetului de student UPT vizat și a unei adeverințe de la medicul de familie din care să 
rezulte că nu suferi de nicio boală de piele.

Cum îmi fac card la Bibliotecă?
R: Pentru înscriere, mergi la sediul Bibliotecii UPT cu carnetul de student vizat la zi şi actul de 
identitate.

Cum accesez campusul virtual @cv.upt.ro?
R: Deschizi browserul de internet preferat şi accesezi http://cv.upt.ro. şi te loghezi cu 
datele primite pe e-mail.
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Avizier electronic UPosT: upost.upt.ro

Zilele Carierei: zilelecarierei.upt.ro

Pagina web a Bibliotecii UPT: library.upt.ro

Portalul web de conectare la platformele E-mail, Intranet şi Cloud-storage: mail.upt.ro

Cui ne adresăm în universitate pentru diferite probleme: upt.ro -> studenti -> informatii 
generale

Departamentul mobilități și cooperări internaționale: upt.ro/international

Fundaţia Politehnica Timişoara: fundatiapolitehnica.ro

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

Convenţia organizaţiilor studenţeşti din Politehnica: cospol.ro

Regulamente în vigoare în UPT, tabere, informaţii despre admitere, oferte de joburi, oferte de 
practică, oferte de burse, totul despre stagiul de practică, târguri pentru studenti, informaţii 
utile, studenţii care te reprezintă, programe de studii, facilităţi oferite studenţilor UPT. Toate 
acestea şi multe altele le veţi găsi accesând pagina web a Centrului de Informare şi Consiliere a 
Studenţilor din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara.

...şi aici găseşti răspunsuri la întrebările tale: Pagina web a Universităţii 

Politehnica Timişoara: upt.ro Pagina web a Facultăţii de Mecanică: mec.upt.ro

Contact Secretariat Facultatea de Mecanică: http://mec.upt.ro/fisiere/2019-2020/

Situatie_de_urgenta/a/DATE_CONTACT_SECRETARIAT.pdf
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Rețeaua transportului public în Timișoara (RATT) http://www.ratt.map/

http://www.ratt.map/
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