


I N T R O D U C E R E

u o istorie de șapte decenii, 

Universitatea de Vest din 

Timișoara este o familie de 

17.000 de membri, cea mai 

mare din vestul ţării, cu o 

identitate puternică și o 

imagine consolidată în timp.

Înfiinţată în 1944, prin Decret Regal, 

Universitatea de Vest din Timișoara – UVT – 

este a patra mare universitate comprehensivă 

din România. Lider regional pe piaţa 

educaţională, cu tot mai multe legături înspre 

comunitatea academică internaţională, 

Universitatea de Vest din Timișoara deţine o 

performanţă singulară în vestul ţării, 

clasându-se în 2015 în top 701+ mondial, 

conform QS World University Rankings. 
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U V T  Î N  C I F R E

Aproximativ 17 000 de studenți

11 facultăți

85 de programe de studii de licență

120 de programe de studii universitare de master

12 școli doctorale

27 centre de cercetare avansată

697 cadre didactice titulare



P R O C E S U L  
E D U C A Ţ I O N A L

ele unsprezece facultăţi ale 

UVT acoperă, practic, toate 

principalele direcţii de 

studiu din domeniul 

știinţelor exacte, al știinţelor 

economico-sociale și admi- 

nistrative, respectiv din do-

meniul știinţelor umaniste și al artelor.

    La nivelul întregii Universităţi se imple- 

mentează constant noi metode de predare și 

evaluare, sisteme de videoconferinţă, se 

diversifică oferta de programe postuni- 

versitare și cea a școlilor doctorale. 

   Disciplinele transversale reprezintă un 

concept nou de educaţie adoptat în cadrul 

UVT, ce permite formarea multi-dimensională 

și inter-disciplinară a studenţilor, prin posi- 

bilitatea de alegere a unor cursuri din oricare 

alt program de studiu decât cel ales iniţial. 
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U V T  R E C U N O A Ș T E  
E X C E L E N Ţ A

rală și profesională indiscutabilă, care au avut 

o contribuţie substanţială și de durată la 

dezvoltarea domeniului în care activează și 

care au contribuit de-a lungul timpului la 

dezvoltarea cunoașterii, culturii și civilizaţiei.

  Amintim doar câteva dintre numele 

recunoscute mondial care au intrat în 

comunitatea UVT în perioada 2012 - 2016.

niversitatea de Vest din 

Timișoara este onorată să 

acorde cel mai înalt titlu 

onorific al său (Doctor 

Honoris Causa) personalită- 

ţilor marcante din întreaga 

lume, cu o integritate mo-U



A L U M N I  
Ș I  C A D R E  D I D A C T I C E  

D E  P R E S T I G I U

radiţia și recunoașterea 

Universităţii de Vest din 

Timișoara ca instituţie de 

învăţământ superior de 

elită se datorează și este 

confirmată în permanenţă 

d e  a b s o l ve n ţ i i  ș i  c a d re l e  T  
sale didactice. Aceștia sunt purtătorii de 

cuvânt ai Universităţii, ambasadorii 

nenominalizaţi ai acesteia la nivel naţional și 

internaţional, sunt cel mai bun exemplu al 

performanţei și al calităţii procesului didactic, 

precum și al activităţii de cercetare știinţifică 

din universitate. În acest context, amintim 

câteva nume sonore pe plan internaţional,     

alumni și cadre didactice ale Universităţii de 

Vest din Timișoara care s-au evidenţiat în 

domeniul lor de activitate și care reprezintă 

valorile Universităţii de Vest din Timișoara: 

Chester Williams (campion mondial la rugby), 

Vasile Popovici (Ambasador Extraordinar și 

Plenipotenţiar al României în Portugalia), 

Leonard Doroftei (campion mondial la box), 

Herta Müller (laureată a premiului Nobel 

pentru Literatură), Lavinia Miloșovici, Gina 
Gogean, Andreea Răducanu, Maria Olaru, 

Simona Tabără-Amânar (multiple campioane 

mondiale și olimpice la gimnastică), Silviu 
Rogobete (Consul General al României în 

Africa de Sud), etc.   



U V T  Î N  S P A Ţ I U L  
U N I V E R S I T A R  

R O M Â N E S C

tistic. Astfel, își asumă un rol activ în 

construcţia unei Românii prospere, fiind 

membră a Consorțiului Universitaria, alături 

de universităţi din cele patru orașe 

universitare cu tradiţie din România 

(Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Universitatea din București  ș i  Academia de 

n calitate de reprezentantă 

a mediului academic ro- 

mânesc, Universitatea de 

Vest din Timișoara adoptă 

principiile libertăţii de 

gândire, ale liberului 

exerciţ iu intelectual  ș i  ar-Î W
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Știinţe Economice din București). În acest 

context, UVT contribuie activ la generarea de 

soluţii la problemele cu care se confruntă 

peisajul educaţional românesc.

       Rectorul Universităţii de Vest din Timișoara, 

prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea ocupă 

funcţia de vice-președinte în Consiliul 

Naţional al Rectorilor.

 De asemenea, cadrele didactice ale 

universităţii sunt membre în diferite instituţii 

ș i  organisme naţ ionale dedicate as igurăr i i   

calităţii învăţământului superior, acreditării 

programelor de studiu sau oferirii de 

consultanţă Ministerului de resort (Consiliul 

Naţional al Cercetării Știinţifice - CNCS,   

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare - 

CNATDCU, Consiliul Naţional pentru 

Finanţarea Învăţământului Superior - CNFIS, 

Consiliul Naţional al Rectorilor - CNR, Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii 

Învăţământului Superior - ARACIS). 



cel mai puternic sistem de calcul din România 

și estul Europei, în momentul de faţă. Alături 

de acesta, printre proiectele de succes 

derulate la UVT, se numără și structurile 

InfraGRID sau clusterul HOST GPU, menite să 

susţină activităţi de cercetare complexe și 

transfer tehnologic.

  În urma clasificării MEN din 2011, 

Universitatea de Vest din Timișoara se 
regăsește pe prima poziție în cea de-a doua 

categorie de unităţi de învăţământ superior 

din România, fiind pe poziţia a patra în rândul 

universităţilor comprehensive. Din punctul de 

vedere al profilului cercetării, UVT oferă o 

bună acoperire a principalelor domenii de 

interes la nivel naţional.   

inginerești, al știinţelor sociale, al literelor, al 

artelor, prin asigurarea performanţelor și 

dezvoltării fizice și sportive, precum și prin 

valorificarea și diseminarea tuturor acestor 

rezultate. Clasată pe poziţii superioare în 

ranking-uri internaţionale precum QS World 
University Ranking, URAP sau ScomagoIR, 

UVT se află pe prima poziţie conform 

U-Multirank, în ce privește rata de citări și 

volumul de publicaţii, pentru domeniul 

„Fizică”.

  Universitatea de Vest din Timișoara 

beneficiază de un Laborator de Calcul de 
Înaltă Performanță, în cadrul Institutului de 

Cercetări Avansate de Mediu și de 

supercalculatorul IBM BlueGene/P ,  care este 

C E R C E T A R E  
Ș T I I N Ţ I F I C Ă  
Ș I  I N O V A R E

tatea de cercetare știinţifică și creaţie 

universitară stă la baza procesului 

educaţional. 

      Cu 27 de centre de cercetare avansată, UVT 

generează și transferă cunoaștere către 

societate prin cercetare știinţifică, dezvoltare, 

inovare și transfer tehnologic, prin creaţie 

individuală și colectivă în domeniul știinţelor 

niversitatea de Vest din 

Timișoara face parte din 

Sistemul Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare – 

Inovare ca instituţie de 

învăţământ superior acredi- 

tată, în cadrul căreia activi- U



O  U N I V E R S I T A T E  
I N T E R N A Ţ I O N A L Ă

ţionale (DRI) se concentrează intens pe 

internaţionalizarea comunităţii UVT.

    Mediul academic puternic internaţionalizat 

e susţinut şi de numeroase programe de 

studiu în limbi străine, atât la nivel de licenţă, 

cât şi la nivel de masterat sau doctorat.

u aproape 800 de studenți 
internaţionali, 400 de mobilități 
Erasmus+ outgoing adresate 

studenţilor, cadrelor didactice 

și personalului administra- 

tiv, activităţile Departa- 

mentului de Relaţii Interna-  C Clasată pe Locul I la Gala Premiilor 

EduManager la categoria „Învăţământ 

universitar – schimburi și proiecte 

internaţionale”, în 2014, Universitatea de Vest 

din Timișoara își consolidează constant 

demersurile privind internaţionalizarea prin 

proiecte educaţionale şi de cercetare cu 

parteneri din străinătate, participări ale 

personalului didactic şi nedidactic la 

conferinţe, workshop-uri şi cursuri de formare 

internaţionale, dar şi organizarea a numeroase 

evenimente de acest tip la UVT.

realiza o mobilitate de studiu, 

practică, predare sau 

formare la una dintre 

cele peste 450 de 

instituţii partenere 

din întreaga lume, 

sub umbrela 

Erasmus+, dar 

nu numai. 

Model de bune practici în România în 

ceea ce priveşte implementarea 

programului Erasmus+, îndeosebi în ceea 

ce priveşte mobilităţile pentru studenţi, 

atât outgoing, cât şi incoming, 

Universitatea de Vest din Timișoara oferă 

tuturor studenţilor săi, dar şi personalului 

didactic şi nedidactic oportunitatea de a



NICE TO MEET YOU!
hello. . .

A C T I V I T Ă Ţ I  
S T U D E N Ţ E Ș T I

respect reciproc. Universitatea de Vest din 

Timișoara susţine toate organizaţiile 

studenţești în derularea diferitelor proiecte pe 

care le implementează, precum „Abecedarul 

carierei” (titlul de „Cel mai bun proiect de 

tineret în domeniul educaţiei economice în 

anul 2015”), „ITFest”, „StudentFest”, „West 

Summer University”, „Săptămâna de iniţiere la 

UVT”. De asemenea, studenţii UVT sunt 

consiliaţi și orientaţi vocaţional prin 

intermediul numeroaselor proiecte cu 

finanţare europeană.

rin acţiunile întreprinse, 

UVT dezvoltă parteneriate 

cu studenţii și asociaţiile 

lor, considerând că un 

parteneriat cu aceștia 

trebuie să fie consolidat pe 

principii de transparenţă și  P



U N  V Â R F  
Î N  I N I M A  C Â M P I E I

niversitatea de Vest din 

Timișoara este situată în cel 

mai mare centru academic 

din vestul ţării: orașul 

Timișoara. Cu o populaţie 

de aproximativ 350.000 de 

locuitori, este al treilea oraș U
din România, așezat în regiunea istorică a 

Banatului, într-o zonă de șes, pe cursul râului 

Bega. Simbol al Revoluţiei din 1989 împotriva 

regimului comunist, Timișoara are șarmul unei 

mici urbe cosmopolite, dar oferă 

oportunităţile unei metropole.

  Pe lângă Catedrala Ortodoxă, Opera 

Naţională, Filarmonica Banatul, Muzeul 

Banatului, Domul Romano-Catolic, Castelul 

Huniade, Bastionul, Palatul Dicasterial sau 

Piaţa Unirii, cele trei teatre de stat în limba 

română, germană și maghiară dau unicitate 

Timișoarei.

      Timișoara este un oraș multicultural, în care 

domină spiritul toleranţei etnice și religioase, 

un  oraș modern și cosmopolit, al cărui motto 

este „Unitate în diversitate”.   




