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Indicator Definire  (Y=2017/2018) 2015/2016 2016/2017 2017/2018

1.1
Rata de absolvire licență 

(medie pe 3 ani)

Procentul din noii intrați care absolvă licența 

(absolvenți anul Y versus admiși anul Y-4 sau 

Y-3)

65,89% 65,94% 68.53%

1.2
Rata de absolvire master 

(medie pe 3 ani)

Procentul din noii intrați care absolvă 

masterul (absolvenți anul Y versus admiși  

anul Y-2)

66,30% 60,53% 59.26%

1.3

Procentul de studenți care 

termina studiile de licența la 

termen (medie pe 3 ani)

Procentul din absolvenți care termina studiile 

de licența la finele perioadei normale de studii
95,19% 91,48% 88.69%

1.4

Procentul de studenți care 

termina studiile de master la 

termen (medie pe 3 ani)

Procentul din absolvenți  care termina studiile 

de master la finele perioadei normale de studii
94,12% 94,97% 89.63%

1.5
Rata relativă de neangajare a 

absolvenților de licență

Procentul de absolvenți de licența neangajați 

sau care nu continua studiile la 18 luni de la 

absolvire

< 20% <10% <10%

1.6
Rata relativă de neangajare a 

absolvenților de master

Procentul de absolvenți de master neangajați 

sau care nu continua studiile la 18 luni de la 

absolvire

< 20% <10% <10%

1.7
Raportul studenți/cadru 

didactic

Numărul mediu al studenților care revin unui 

cadru didactic
19,16 19,56 20.27

1.8

Studenți plecați pentru 

practică/internship si studii  

în afara țării

Procentul de studenți (din total) care au 

efectuat stagii în afara țării
1,80% 1,86% 2.29%



Indicator (Y=2017) Definire (Y=2017) 2015 2016 2017

2.1
Venituri din cercetare pe bază de 

competiție (milioane lei)

Venituri din cercetare care nu sunt parte a 

finanțării de bază, guvernamentale
31,260 13,530 13,027

2.2
Producția totala de publicații 

științifice WoS  (medie 4 ani)

Numărul de publicații WoS (articole, reviews, 

conferinte), medie pe 4 ani (Y-3,…, Y), cu un autor 

din UPT

627 705 694

2.3

Numărul mediu de citări  ale  

publicațiilor WoS (articole, reviews, 

conferințe) din anii Y-3..., Y 

Numărul total de citări ale publicațiilor WoS 

(articole, reviews, conferințe) din anii Y-3,..,Y (citări 

pana la sfârșitul lui Y), medie pe 4 ani

662 882 1030

2.4
Productivitate doctorat

(an universitar)
Număr doctorate susținute anual 77 36 21

2.5
Producția totala de publicații 

științifice ISI  (medie 4 ani)

Numărul de publicații ISI (articole si reviews), 

medie pe 4 ani (Y-3,…, Y), cu cel puțin un autor din 

UPT

242 256 261

2.6
Rata de citare medie normalizata 

(mean normalized citation rate)

Numărul mediu de citări (medie pe 4 ani) ale 

publicațiilor ISI divizat la suma publicațiilor ISI pe 4 

ani

0.66 0.68 0.81

2.7

Producția de publ. științifice (WoS) 

per total personal acad. (medie pe 4 

ani)

Numărul de publicații științifice, cu un autor din 

instituție, raportat la total personal acad. (ambele 

medie pe 4 ani)

0,910 1,085 1,098

2.8 Poziții post-doc
Poziții post doc (%) raportat la total personal 

academic
4,88% 4,58% 4,2%

2.9 Cheltuieli in cercetare (milioane lei) Cheltuielile în cercetare (inclusiv infrastructura) 32,040 15,460 13.029



Indicator Definire 2015 2016 2017

3.1
Venituri din surse private per 

personal academic (lei/pers.)

Venituri din cercetare și din transferul de 

cunoaștere din surse private per personal 

academic

3506,50 3430,00 3137,00

3.2
Articole co-publicate cu 

industria

Procentul articolelor de cercetare ISI cu 

autori din universitate și care includ autori 

din industrie

2,53% 3,61% 3,91%

3.3

Număr spin-offuri versus 

personal acad. full time 

(medie pe 3 ani)

Numărul de spin-off-uri  recent create de 

instituție (per personal academic full time, 

medie pe 3 ani)

0,0016 0,0017 0,0011

3.4

Venituri din dezvoltarea 

profesională continuă 

(DPC/pers.acad.) 

Venituri generate de instituție  din 

activitatea DPC per personal academic full 

time

324,40 255,40 353,70

3.5

Patente naționale (in 

paranteze – patente 

internaționale)

Număr de patente naționale (internaționale) 

acordate instituției si având autori din 

instituție

5 4 2



Indicator Definire 2015/2016 2016/2017 2017/2018

4.1

Procentul de absolvenți care 

lucrează în regiune (18 luni de la 

absolvire)

Procentul din total absolvenți care și-au 

găsit primul job în regiune

75%>absR

>50%

75%>absR

>50%

75%>absR

>50%

4.2

Studenți în internship în regiune 

(minimum 6 săptămâni de 

practica)

Procentul studenților care au efectuat un 

internship în regiune din total studenți care 

au realizat un internship

89,95% 82,96% 68,92%

4.3

Co-publicații cu parteneri din 

regiune

(an calendaristic)

Procentul din articole în care cel puțin un 

autor extern este din aceeași regiune 

(raportat la total articole ISI)

36,53% 36,26% 40,20%

4.4
Venituri din surse regionale (in 

paranteza, milioane lei/an)

Venituri din surse regionale (nu de la 

autorități) ca procent din venitul total bazat 

pe competiție

6,21%

(1,941)

13,76%

(1,769)

12,94%

(1,686)



Indicator Definire 2015/2016 2016/2017 2017/2018

5.1a
Programe educaționale la ciclul 

licență  în limbi străine

Procentul de programe de studiu active în 

limbi străine din total active la ciclul licența
7,69% 8,00% 8,16%

5.1b
Programe educaționale la ciclul 

master  în limbi străine

Procentul de programe de studiu active în 

limbi străine din total active la ciclul master
11,11% 9,10% 10,71%

5.2a
Mobilitatea studenților UPT spre 

exterior

Procent studenți  plecați in stagii externe sau 

în dublă diplomă raportat la numărul total de 

studenți

1,68% 1,96% 3,24%

5.2b
Mobilitate studenți  străini spre 

UPT

Procent studenți sosiți in stagii sau în dublă 

diplomă raportat la număr total de studenți
2,20% 2,36% 1,48%

5.3
Doctorate acordate 

doctoranzilor străini

Procentul de titluri de doctor din total acordate 

candidaților internaționali
1,3% 8,33% 0,00%

5.4
Articole publicate cu parteneri 

externi (an calendaristic)

Procentul din publicațiile ISI (articole si 

reviews) în care un autor este din exteriorul 

țării

28,50% 23,90% 27,40%
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Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Management in Producție și 

Transporturi
Administrație Publică Licență - Evaluare periodică

Construcții Inginerie Civilă (în limba engleză) Licență - Evaluare periodică

Construcții Inginerie Civilă (în limba germană) Licență - Evaluare periodică

Mecanică Ingineria Transportului și a Traficului Licență - Evaluare periodică

Facultatea
Denumirea programului de 

studii
Scopul evaluării

Management in Producție și 

Transporturi

Ingineria și Managementul 

Calității și Competitivității
Validare calificare

Management in Producție și 

Transporturi

Managementul Organizațiilor 

Publice
Validare calificare





http://www.upt.ro/Informatii_informatii-de-interes-public_202_ro.html
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