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Indicator Definire  (Y=2019/2020) 2018/2019 2019/2020 2020/2021

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)
71,81% 71,06% 70,69%

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)
58,74% 57,56% 59,24%

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
91,35% 91,15% 91,70%

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
93,57% 93,44% 93,47%

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
<5% <5% <5%

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
<5% <5% <5%

1.7 Raportul studenți/cadru didactic
Numărul mediu al studenților care revin unui cadru 

didactic
20,01 20,39 21,48

1.8
Studenți plecați pentru practică

(internship) si studii  în afara țării

Procentul de studenți (din total) care au efectuat 

stagii în afara țării
2,76% 1,01% 0,32%



Indicator (Y=2019) Definire (Y=2019) 2018 2019 2020

2.1
Venituri din cercetare pe bază de 

competiție (milioane lei)

Venituri din cercetare care nu sunt parte a finanțării 

de bază, guvernamentale
7,74 10,41 12,48

2.2
Producția totala de publicații științifice 

WoS  (medie 4 ani)

Numărul de publicații WoS (articole, reviews, 

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

din UPT

682 664 549

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

1153 1267 1380

2.4 Productivitate doctorat Număr doctorate susținute anual 25 18 18

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
262 259 257

2.6
Rata de citare medie normalizata (U-

Multirank)

Numărul mediu de citări (medie pe 4 ani) ale 

publicațiilor ISI divizat la suma publicațiilor ISI pe 4 

ani

0,64 0,66 0,72

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)

1,097 1,071 1,049

2.8 Poziții post-doc (medie pe 4  ani)
Poziții post doc (%) raportat la total personal 

academic
4,56% 3,94% 3,65%

2.9 Cheltuieli in cercetare (milioane lei) Cheltuielile în cercetare (inclusiv infrastructura) 8,528 11,158 11,630

2.10

Publicații științifice cu un număr 

important de citări (indicator bibl., U-

Multirank)

Proporția din publicații care aparțin la cele 10% cele 

mai citate articole - medie pe 4 ani.
5,10% 5,90% 7,20%



Indicator Definire 2018 2019 2020

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

2670,00 4115,40 3850,00

3.2
Articole co-publicate cu 

industria (U-Multirank)

Procentul articolelor de cercetare ISI 

cu autori din universitate și care 

includ autori din industrie

2,00% 2,10% 1,50%

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)

0,0011 0,0007 0,0005

3.4
Venituri din dezvoltarea 

profesională continuă 

Venituri generate de instituție  din 

activitatea DPC per pers. acad.
524,60 408,90 240,00

3.5
Patente naționale 

(internaționale)

Număr de patente naționale 

(internaționale) acordate instituției 
4 5 12

3.6 Publicații citate in patente
Procentul publicațiilor citate in 

patente din total publicații
0,60% 1,00% 1,00%



Indicator Definire 2018/2019 2019/2020 2020/2021

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

50%<absR<75% 50%<absR<75% 50%<absR<75%

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

71,00% 72,62% 69,49%

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)

38,79% 40,80% 40,60%

4.4

Venituri din surse regionale 

(in paranteza, milioane lei/an

calendaristic)

Venituri din surse regionale 

(nu de la autorități) ca procent 

din venitul total bazat pe 

competiție

16,36%

(1,267)

14,12%

(1,470)

15,89%

(1,983)

Nota: absR – absolvenți angajați in regiune



Indicator Definire 2018/2019 2019/2020 2020/2021

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

7,84% 8,33% 8,51%

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

10,17% 12,28% 12,28%

5.2a
Mobilitatea studenților UPT 

spre exterior

Procent studenți  plecați in stagii 

externe sau în dublă diplomă raportat 

la numărul total de studenți

3,08% 1,01% 0,3%

5.2b
Mobilitate studenți  străini 

spre UPT

Procent studenți sosiți in stagii sau în 

dublă diplomă raportat la număr total 

de studenți

2,35% 2,65% 2,94%

5.3
Doctorate acordate 

doctoranzilor străini

Procentul de titluri de doctor din total 

acordate candidaților internaționali
0,00% 3,57% 12,96%

5.4

Articole publicate cu 

parteneri externi

(an calendaristic)

Procentul din publicațiile ISI (articole 

si reviews) în care un autor este din 

exteriorul țării

33,90% 33,60% 33,30%
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Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Informatică Licență - evaluare periodică

Construcții Căi ferate, drumuri și poduri Licență - evaluare periodică

Construcții Măsurători terestre și cadastru Licență - evaluare periodică

Arhitectură și Urbanism Arhitectură Licență - evaluare periodică

Management în Producție și 

Transporturi
Inginerie și management în construcții Licență - evaluare periodică

Management în Producție și 

Transporturi

Inginerie economică în domeniul electric, 

electronic și energetic
Licență - evaluare periodică

Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologii Informaționale
Electronică aplicată Licență - evaluare periodică

Inginerie electrică și energetică Electrotehnică Licență  - evaluare periodică

Mecanică Sisteme și echipamente termice Licență - evaluare periodică

Inginerie Hunedoara
Inginerie economică în industria chimică 

și de materiale
Licență - evaluare periodică

Mecanică
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 

autovehicule

Master - evaluare periodică a 

domeniului



Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Calculatoare Licență - evaluare periodică

Automatică și Calculatoare Informatică Licență - evaluare periodică

Automatică și Calculatoare Automatică și informatică aplicată Licență - evaluare periodică

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Ingineria și protecția mediului in industrie Licență - evaluare periodică

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Chim. și ing. substanțelor organice, petrochimice și carbochimie Licență - evaluare periodică

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Ing. substanțelor anorganice și protecția mediului Licență - evaluare periodică

Construcții Instalații pentru construcții Licență - evaluare periodică

Construcții Construcții civile, industriale si agricole Licență  - evaluare periodică

Construcții Construcții pentru sisteme de alimentari cu apa si canalizări Licență - evaluare periodică

Arhitectură și Urbanism Mobilier și amenajări interioare Licență - evaluare periodică

Management in Producție si Transporturi Inginerie economica industriala Licență - evaluare periodică

Management în Producție si Transporturi Inginerie economica in industria chimica si de materiale Licență - evaluare periodică

Mecanică Știința materialelor Licență - evaluare periodică

Mecanică Tehnologia construcțiilor de mașini Licență - evaluare periodică

Mecanică Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice Licență - evaluare periodică

Mecanică Mecatronică Licență - evaluare periodică

Mecanică Robotică Licență - evaluare periodică

Mecanică Ingineria sudarii Licență - evaluare periodică

Mecanică Mașini si utilaje pentru agricultură și industrie alimentară Licență - evaluare periodică

Inginerie din Hunedoara Inginerie economică în domeniul mecanic Licență - evaluare periodică

Mecanică Tehnici avansate pentru transportul rutier Master - evaluare periodică a domeniului

Arhitectură și Urbanism Tendințe, materiale și tehnologii noi în arhitectură de interior Master - evaluare periodică a domeniului



Tabelul 6.3 Programe de studii noi trimise către ARACIS pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie

Tabelul 7. Dosare de validare a calificării trimise la ANC

Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Tehnologia informației Licență - autorizare funcționare provizorie

Construcții Energetică și tehnologii informatice Licență - autorizare funcționare provizorie

Construcții Inginerie electrică și calculatoare Licență - autorizare funcționare provizorie

Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Inginerie Electrică și Energetică Energetică și tehnologii informatice Licență - validare calificare

Inginerie Electrică și Energetică Inginerie electrică și calculatoare Licență - validare calificare



Pagină Tematică 

Management 

- Planuri operaționale, rapoarte, documente financiar contabile 
- Alegeri pentru structurile și funcțiile din UPT, legislatura 2020-2024       
(actualizarea tuturor paginilor web ref. la noua conducere aleasa) 
- Hotărâri ale Consiliului de Administrație, Hotărâri de Senat 

Personalități ale Sc. Politehnica 
- Membri ai Academiei Române 
- Doctor Honoris Causa, profesori onorifici, profesori emeriți 

Proiecte FSE - Documentații, anunțuri, rezultate - implementare la zi 

Documente 
Planuri strategice, Planuri operaționale, Rapoarte, Documente financiar-
contabile 

Asigurarea calității - Toate rubricile 

Informație-legislație-personal 

- Informații de interes public, declarații de avere 
- Legislație  
- Concursuri: didactic, didactic auxiliar, promovare personal,  
      gradații de merit,  
- Achiziții publice 

GDPR – Date personale 
- Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
      datelor cu caracter personal 

Programe de studii - Toate ciclurile de studii, inclusiv abilitări de doctorat 

Cercetare - Toate rubricile 

Admitere - Toate ciclurile de studii 

Studenți 
- Acte de studii, taxe, practică 
- Rubrica „Cui ne adresăm?” 

Resurse - Centru de conferințe 

Contact - Cartea de telefon a UPT 

Noutăți, evenimente - Diverse 

Comunicate UPT - Comunicate de presă   

Revista presei - Trecerea în revistă a publicațiilor în care apare evenimentul 

 



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

























