
Nos ressources
Dans le contexte roumain, nous avons repoussé les limites de ce qui pourrait être réalisé au sein 
d’une université. Très attachée à offrir à chacun l'occasion de poursuivre des études supérieures, 

l'UPB a eu à cœur de développer divers types d'aides à l'intention des étudiants: soutien 
financier, psychologique, guidance, cours de perfectionnement en langues étrangères etc. Et, plus 

important encore, l’université a consolidé son position d’être un des pôles de recherche le plus 
important du pays et de la région.
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UPB este 

membru a 

16
de asociații 

internaționale

Afilierea la organizații internaționale

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are o participare activă în cele mai importante

organizaţii academice internaţionale, care susțin dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior.

• CESAER, Conference of European Schools for Advanced Engineering

Education and Research

• EUA, European University Association

• EUA-CDE, European University Association – Council for Doctoral

Education

• AUF, Agence Universitaire de la Francophonie

• CITEF, Conférence Internationale des Formations d'Ingénieurs et

Techniciens d'Expression Française

• MCO, Magna Charta Observatory



Afilierea la organizații internaționale

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are o participare activă în cele mai importante

organizaţii academice internaţionale, care susțin dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior.

• EAIE, European Association for International Education

• T.I.M.E., Top Industrial Managers for Europe) Association, Athens Network

• SEFI, European Society for Engineering Education)

• ICG, International Commission on Glass

• BSUN, Black Sea Universities Network

• HUMANE, Heads of Management and Administration Network in Europe

• DRC, DANUBE RECTORS' CONFERENCE

• ENEN, European Nuclear Education Network

• EURASHE, European Association of Institutions in Higher Education

• European Distance and E-Learning Network Ltd.
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Asociație internațională nonprofit a celor mai bune universități europene de

știință și tehnologie, respectiv colegii/facultăți universitare de inginerie.

Greece
Israel
Italia

Letonia
Lituania
Norvegia
Polonia

Portugalia
România

Țări membre

Austria
Belgia
Cehia

Danemarca
Estonia

Finalnda
Franța

Germania
Ungaria
Irlanda

Țări membre

Federația Rusă
Spania
Suedia
Elveția
Olanda
Turcia

Marea Britanie

Țări membre 

The Conference of European Schools for Advanced 

Engineering Education and Research 

CESEAR reunește 54 universități europene din 26 de state.

UPB este singura instituție 

de învățământ din România 

membru CESAER.



➢ UPB a fost selectată la Adunarea Generală
CESAER din octombrie 2016, organizată de
Universitatea Tehnologică din Viena, să
găzduiască Conferința anuală CESAER în
perioada 16 – 19 octombrie 2018.

➢ În 2018, Mihnea Costoiu, rectorul
universității, a fost ales Director în Boardul
CESAER. Mandatul de director în Board va
continua până în anul 2021, ca urmare a
alegerilor din octombrie 2019.

29 de ani de 

existență



Membrii conducerii UPB participă activ în
grupurile de lucru (Task Forces) CESAER, care se
desfășoară de două ori pe an.

➢ Benchmark
➢ Competitive Funding
➢ Ethics & Values
➢ Human Resources
➢ Infrastructures
➢ Innovation
➢ Leadership
➢ Learning & Teaching
➢ Mobility
➢ Open Science
➢ S&T in the 21st Century



The European 
University Association 

(EUA)

EUA este cea mai mare și mai 
cuprinzătoare asociație
universitară europeană, care 
sprijină și promovează interesele
instituțiilor membre și ale 
sectorului învățământului superior
în ansamblul său.

825 membri

48 țări din Europa

63 de ani de activitate
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The European University Association 

(EUA)

UPB are o prezenţă activă în cadrul acțiunilor organizate de EUA. 

• Participarea UPB la proiectul Big Deals, care își propune să faciliteze 
accesul universităților către open science (2018- prezent);

• În anul 2018, UPB a beneficiat de Programul de evaluare instituțională pe 
care EUA îl gestionează:

o Evaluarea a presupus elaborarea unui raport de autoevaluare, care a 
fost trimis spre analiză experților evaluatori. 

o Experții evaluatori au efectuat două vizite la UPB (în septembrie și
noiembrie 2018). 

o Vizitele au constat în întrevederi cu echipa care a redactat raportul de 
autoevaluare, cu reprezentanți ai facultăților, școlilor doctorale, 
studenți și parteneri din industrie. 

o Informațiile colectate au fost utilizate pentru elaborarea raportului de 
evaluare instituțională.
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The European University Association 

(EUA)

În 2019, reprezentanții UPB au participat la acțiunile din tabelul de mai jos.

Nr. 

crt.
Eveniment Țara Localitate Perioada

1
The 6th Meeting of Big Deals 

Negociators (EUA)
Belgia Bruxelles 9 ianuarie 2019

2 EUA 2019 Annual Conference Franța Paris 11-12 aprilie 2019

3

EUA Workshop on Research 

Assesment in the Transition to 

Open Science

Belgia Bruxelles 14 mai 2019

4
EUA R&P - 1st Steering 

Comittee Meeting
Belgia Bruxelles 25 iunie 2019

5
14th European Quality 

Assurance Forum
Germania Berlin 21-23 noiembrie 2019



Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF)
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(AUF)

AUF a fost înfiinţată la Montreal, Canada, în 1961, pentru a
susţine cooperarea şi solidaritatea între universităţile
francofone.

AUF reunește universități, colegii, rețele universitare și centre
de cercetare științifică din toate regiunile lumii - 990 de
membri în peste 118 țări.
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(AUF)

În perioada 10 -12 Mai 2017, s-a desfășurat la
Marrakech, Maroc, Adunarea Generală AUF.

Rectorul UPB a fost ales membru în Consiliul de
Administrație și în Consiliul Asociativ.

În 2019, în urma unui proces de selecție, UPB a fost
selectată să organizeze Adunarea Generală AUF -
mai 2021. (Adunarea Generală se desfășoară o data
la 4 ani).
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(AUF)

În anul 2012, UPB a aderat la programul Eugen Ionesco.
Programul este finanţat de Guvernul României, se desfăşoară
sub coordonarea AUF şi prevede acordarea unor stagii de
cercetare de 3 – 5 luni în universităţi din România pentru
doctoranzi şi postdoctoranzi din ţări francofone.

În iulie 2019, UPB în parteneriat cu DRECO AUF (Direction
Régionale Europe centrale et orientale) au organizat prima
școală de vară dedicată studenților din universitățile
francofone. La eveniment au participat 60 de studenți din
cadrul universităților membre AUF din S-E Europei.

În 2019, o echipă formată din 3 studenți ai CASM au obținut
premiul I la competiția « Parle-moi science! », lansată de
DRECO AUF.



ATHENS NETWORK



Athens Network 

• Creată în 1997, Rețeaua ATHENS este
formată din 14 universități tehnologice
europene și 9 școli de inginerie ParisTech,
care coordonează programul.

• Programul ATHENS constă în efectuarea în
universitățile din rețea a unori cursuri
intensive de specializare dedicate 
studenților. Cursurile acoperă o gamă largă
de tematici, de la inginerie la științe sociale. 

• Cursurile se desfășoară de două ori pe an, 
în noiembrie și martie si cuprind 30 de ore 
de cursuri științifice și 10-15 ore de 
activități „Dimensiunea Europeană”.



Mobilități în cadrul Athens Network - martie și noiembrie 2018

UPB a trimis

19
studenți 

UPB a primit

67
studenți 



Mobilități în cadrul Athens Network - martie și noiembrie 2019

UPB a trimis

48
studenți 

UPB a primit

137
studenți 



Top International Managers in 
Engineering (T.I.M.E.)
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T.I.M.E Association

• În anul 2018, UPB a fost acceptată ca membru al T.I.M.E.

• În noiembrie 2018 au fost lansate proiecte finanțate de
T.I.M.E. pentru consolidarea relației dintre universități și
partenerii din industrie.

• UPB, în parteneriat cu Instituto Superior Technico de Lisboa
și KTH Royal Institute of Technology (Suedia) au depus
proiectul cu titlul Boosting Relationships between Academia
and Industry (BRAIn). Aceasta a primit finanțare și a fost
implementat în perioada februarie 2019 – decembrie 2019.
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T.I.M.E Association

• În 2020, UPB va organiza în parteneriat cu cele mai renumite
asociații internaționale de profil tehnic - T.I.M.E., CESAER,
ATHENS, SEFI - o conferință care va include un târg
educațional și workshopuri dedicate consolidării
parteneriatelor din domeniul învățământului tehnic superior.



• European Project Semester reunește
universități din țările membre care
oferă un program nou de studiu,
desfășurat pe parcursul unui semestru.

• Aceste universități formează un
consorțiu.

• UPB face parte din consorțiu din
decembrie 2013, ca urmare a votului de
la întâlnirea anuală a consorțiului de la
St. Polten, Austria.

European Project Semester (EPS)
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European Project Semester (EPS)

• În cadrul European Project Semester, pe
parcursul anului 2019, UPB a găzduit 16
studenți din Franța, Olanda, Polonia,
Spania și România.

• Din activitatea acestora au rezultat 4
proiecte interdisciplinare.



Vă mulțumesc!


