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Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Calculatoare (limba engleză) Licență - evaluare periodică

Construcții Amenajări și construcții hidrotehnice Licență - evaluare periodică

Mecanică Tehnologia construcțiilor de mașini IFR Licență - evaluare periodică

Inginerie din Hunedoara Informatică industrială Licență - evaluare periodică

Științele Comunicării Comunicare și relații publice ID Licență - evaluare periodică

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale

Tehnologii și sisteme de telecomunicații Licență - evaluare periodică

Tabelul 7. Dosare de validare a calificării trimise la ANC

Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Dezvoltare de jocuri video (Game 

development)

Master – încadrare în domeniu de master 

acreditat

Mecanică Inginerie mecanică (Mechanical Engineering) Licență - autorizare funcționare provizorie

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Informatică aplicată în ingineria mediului Licență - autorizare funcționare provizorie

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Economie verde și circulară Master – încadrare în domeniu de master 

acreditat

Științele Comunicării Anul pregătitor de limba română pentru 

cetățenii străini

An pregătitor



Tabelul 3.3 Dosare de validare a calificării trimise la ANC

Tabelul 3.4 Situația programelor de studii din UPT actualizate în tabloul RNCIS  în 2022

Facultatea Denumirea programului de studii Scopul evaluării

Automatică și Calculatoare Dezvoltare de jocuri video (Game development) Master – validare calificare

Mecanică Inginerie mecanică (Mechanical Engineering) Licență - validare calificare

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Informatică aplicată în ingineria mediului Licență – validare calificare

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Economie verde și circulară Master – validare calificare
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Pagină Tematică

Management

- Planuri operaționale, rapoarte, documente financiar contabile

- Alegeri pentru structurile și funcțiile din UPT, legislatura 2020-2024 (actualizarea paginilor web)

- Hotărâri ale Consiliului de Administrație, Hotărâri de Senat

Personalități ale Sc. Politehnica
- Membri ai Academiei Române

- Doctor Honoris Causa, profesori onorifici, profesori emeriți

Etică şi deontologie - Toate rubricile

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

Antreprenoriat - Toate rubricile

Admitere - Toate ciclurile de studii

Studenți
- Acte de studii, taxe, practică

- Programe de studii (toate ciclurile de studii)

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
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