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Primul workshop al Alianței Timișoara 

Universitară 
 

 

1. Alianta Timisoara Universitara, primul workshop din acest an! Rectorii celor 

patru universitati de stat au stabilit teme de lucru comune pe cercetare, 

digitalizare, internationalizare si marketing educational (P) 

 

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Aliantei Timisoara Universitara (ATU), deosebit de importanta in special prin 

pragmatismul acesteia, prin actiunile concrete realizate, prin temele de lucru si participanti. 

 

Presedintele in exercitiu al aliantei, conf. dr. ing. Florin Dragan, rectorul Universitatii 

Politehnica Timisoara, a vorbit in deschidere despre necesitatea organizarii de astfel de actiuni 

la un nivel comun celor patru mari universitati timisorene – Universitatea de Medicina si 

Farmacie „Victor Babes” din Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de 

Vest din Timisoara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului 

„Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara –  pentru ca ATU si-a asumat inca de la inceput 

identificarea, sustinerea si implementarea de proiecte educationale, de cercetare stiintifica si 

comunitare de mare anvergura, cu iminente aplicatii si transformari in viata publica a 

Timisoarei, judetului Timis si Banatului, in ansamblul sau. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discutii sporirea atractivitatii Timisoarei ca 

oras universitar, conducerile celor patru universitati avand ocazia sa dezbata impreuna 

urmatoarele teme: 

 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1909_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1909_ro.html
https://www.impactpress.ro/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-primul-workshop-din-acest-an-rectorii-celor-patru-universitati-de-stat-au-stabilit-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-edu/
https://www.impactpress.ro/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-primul-workshop-din-acest-an-rectorii-celor-patru-universitati-de-stat-au-stabilit-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-edu/
https://www.impactpress.ro/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-primul-workshop-din-acest-an-rectorii-celor-patru-universitati-de-stat-au-stabilit-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-edu/
https://www.impactpress.ro/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-primul-workshop-din-acest-an-rectorii-celor-patru-universitati-de-stat-au-stabilit-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-edu/
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Largirea bazinului de recrutare pentru orasul universitar Timisoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de invatamant, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentatii studentilor; 

Internationalizare si realizarea de parteneriate pentru atragerea studentilor straini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internationalizarea, directorilor departamentelor de 

relatii internationale si reprezentantilor studentilor; 

Dezvoltarea de proiecte comune in Timisoara universitara pe zonele de digitalizare si 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT si 

reprezentantilor studentilor; 

Noi perspective si oportunitati de cercetare multidisciplinara pentru absolventi, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare de doctorat 

si a reprezentantilor studentilor. 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificati pasii urmatori de urmat si calendarul actiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate in plen. 

Dintre actiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentantii tuturor universitatilor mentionam: 

 

• dezvoltarea colaborarii intre universitatile membre ATU si administratia locala si judeteana; 

• organizarea unui targ educational comun; 

• promovarea Timisoarei la nivel national (realizarea unui film de promovare); 

• organizarea unui eveniment inedit in Timisoara dedicat viitorilor studenti; 

• participarea, in perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegatii ATU la Expo Dubai, cu 

prezentarea celor patru universitati; 

• participarea comuna la targuri educationale internationale precum si o colaborare mai stransa 

cu ambasadele; 

• utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitala, realizarea unei aplicatii de raportare a 

rezultatelor cercetarii la nivelul ATU de care sa beneficieze toate cele patru universitati 

partenere si realizarea unui site propriu ATU; 

• realizarea de doctorate in co-tutela, colaborari intre centrele de inovare si transfer tehnologic; 

• utilizarea in comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

In incheierea reuniunii, rectorii celor patru universitati, prof.univ.dr. Octavian Marius Cretu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Dragan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea si prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanta fortei comune a celor 

patru institutii de invatamant superior timisorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, cresterea cifrei de scolarizare pe oras, continuarea colaborarii pe echipe lucrative, 

sustinerea antreprenoriatului. (I.P.) 
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2. Primul workshop al Alianţei Timişoara Universitară 

 

Primul workshop al Alianţei Timişoara Universitară: au fost stabilite teme de lucru comune pe 

cercetare, digitalizare, internaţionalizare şi marketing educaţional 

 

Centrul de Conferinţe al Universităţii Politehnica Timişoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianţei Timişoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acţiunile concrete realizate, prin temele de lucru şi participanţi. 

 

Preşedintele în exerciţiu al alianţei, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii 

Politehnica Timişoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acţiuni 

la un nivel comun celor patru mari universităţi timişorene – Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de 

Vest din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara – pentru că ATU şi-a asumat încă de la început 

identificarea, susţinerea şi implementarea de proiecte educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicaţii şi transformări în viaţa publică a 

Timişoarei, judeţului Timiş şi Banatului, în ansamblul său. 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuţii sporirea atractivităţii Timişoarei ca 

oraş universitar, conducerile celor patru universităţi având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

 

1. Lărgirea bazinului de recrutare pentru oraşul universitar Timişoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învăţământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentaţii studenţilor; 

 

https://www.amosnews.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara/
https://www.amosnews.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara/
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2. Internaţionalizare şi realizarea de parteneriate pentru atragerea studenţilor străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaţionalizarea, directorilor departamentelor de 

relaţii internaţionale şi reprezentanţilor studenţilor; 

 

3. Dezvoltarea de proiecte comune în Timişoara universitară pe zonele de digitalizare şi 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT şi 

reprezentanţilor studenţilor; 

 

4. Noi perspective şi oportunităţi de cercetare multidisciplinară pentru absolvenţi, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare 

de doctorat şi a reprezentanţilor studenţilor. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificaţi paşii următori de urmat şi calendarul acţiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acţiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanţii tuturor universităţilor menţionăm: 

– dezvoltarea colaborării între universităţile membre ATU şi administraţia locală şi judeţeană; 

– organizarea unui târg educaţional comun; 

– promovarea Timişoarei la nivel naţional (realizarea unui film de promovare); 

– organizarea unui eveniment inedit în Timişoara dedicat viitorilor studenţi; 

– participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegaţii ATU la Expo Dubai, 

cu prezentarea celor patru universităţi; 

– participarea comună la târguri educaţionale internaţionale precum şi o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 

– utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicaţii de raportare a 

rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universităţi 

partenere şi realizarea unui site propriu ATU; 

– realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare şi transfer tehnologic; 

– utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universităţi, prof.univ.dr. Octavian Marius Creţu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea şi prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanţa forţei comune a celor 

patru instituţii de învăţământ superior timişorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creşterea cifrei de şcolarizare pe oraş, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susţinerea antreprenoriatului. 
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3. Primul workshop al Aliantei Timisoara Universitara: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing 

educational 

 

TIMISOARA. Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 

ianuarie 2022, o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în 

special prin pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și 

participanți. Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul 

Universității Politehnica Timișoara, a vorbit […] 

 

4. Primul workshop al Aliantei Timisoara Universitara: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing 

educational 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

https://www.timis24.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.timis24.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.timis24.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.opiniatimisoarei.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/17/01/2022
https://www.opiniatimisoarei.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/17/01/2022
https://www.opiniatimisoarei.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/17/01/2022
https://www.timis24.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.opiniatimisoarei.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/17/01/2022
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Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acțiuni 

la un nivel comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de 

Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara – pentru că ATU și-a asumat încă de la început 

identificarea, susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a 

Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca 

oraș universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

 

Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; 

 

Internaționalizare și realizarea de parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaționalizarea, directorilor departamentelor de 

relații internaționale și reprezentanților studenților; 

 

Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare și 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; 

 

Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară pentru absolvenți, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare de doctorat 

și a reprezentanților studenților. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: 

 

• dezvoltarea colaborării între universitățile membre ATU și administrația locală și 

județeană; 

• organizarea unui târg educațional comun; 

• promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 
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• organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; 

• participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo 

Dubai, cu prezentarea celor patru universități; 

• participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o colaborare mai 

strânsă cu ambasadele; 

• utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de 

raportare a rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru 

universități partenere și realizarea unui site propriu ATU; 

• realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer 

tehnologic; 

• utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susținerea antreprenoriatului. 

 

 

5. Cele patru universități timișorene și-au stabilit prioritățile de colaborare în 

2022/FOTO 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

 

https://debanat.ro/2022/01/cele-patru-universitati-timisorene-si-au-stabilit-prioritatile-de-colaborare-in-2022-foto_356660.html
https://debanat.ro/2022/01/cele-patru-universitati-timisorene-si-au-stabilit-prioritatile-de-colaborare-in-2022-foto_356660.html
https://debanat.ro/2022/01/cele-patru-universitati-timisorene-si-au-stabilit-prioritatile-de-colaborare-in-2022-foto_356660.html
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Președintele în exercițiu al alianței, Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica 

Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acțiuni la un nivel 

comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din 

Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 

I al României” din Timișoara –  pentru că ATU și-a asumat încă de la început identificarea, 

susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de 

mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului 

Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca 

oraș universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de 

imagine, directorii de comunicare, reprezentații studenților; Internaționalizare și realizarea de 

parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu participarea prorectorilor responsabili cu 

internaționalizarea, directorilor departamentelor de relații internaționale și reprezentanților 

studenților; Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare 

și informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară 

pentru absolvenți, cu participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor 

de studii universitare de doctorat și a reprezentanților studenților. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Au fost stabilite și o serie de acțiunile majore de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: dezvoltarea colaborării între universitățile 

membre ATU și administrația locală și județeană; organizarea unui târg educațional 

comun;promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 

organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; participarea, în 

perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo Dubai, cu prezentarea 

celor patru universități; participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o 

colaborare mai strânsă cu ambasadele; utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, 

realizarea unei aplicații de raportare a rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să 

beneficieze toate cele patru universități partenere și realizarea unui site propriu ATU; realizarea 

de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer tehnologic; utilizarea 

în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 
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În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, Octavian Marius Crețu,  Florin 

Drăgan, Marilen Gabriel Pirtea și Alin Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, 

subliniind importanța forței comune a celor patru instituții de învățământ superior timișorene, 

necesitatea unei strategii comune de dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, 

continuarea colaborării pe echipe lucrative, susținerea antreprenoriatului. 

 

6. Primul workshop al Alianței Timișoara Universitară: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internaționalizare și marketing 

educațional 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie, o 

reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

 

Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acțiuni 

la un nivel comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de 

Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara –  pentru că ATU și-a asumat încă de la început 

identificarea, susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a 

Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

 

https://www.banatulmeu.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.banatulmeu.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.banatulmeu.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.banatulmeu.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/


                                                                                                    

10 
 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei 

ca oraș universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

 

Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; 

Internaționalizare și realizarea de parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaționalizarea, directorilor departamentelor de 

relații internaționale și reprezentanților studenților; 

Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare și 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; 

Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară pentru absolvenți, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare de doctorat 

și a reprezentanților studenților. 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: 

 

dezvoltarea colaborării între universitățile membre ATU și administrația locală și județeană; 

organizarea unui târg educațional comun; 

promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 

organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; 

participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo Dubai, cu 

prezentarea celor patru universități; 

participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 

utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de raportare a 

rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universități 

partenere și realizarea unui site propriu ATU; 

realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer tehnologic; 

utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 
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dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe 

lucrative, susținerea antreprenoriatului. 

 

 

7. Primul workshop al Aliantei Timisoara Universitară: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing 

educational 

 

Primul workshop al Aliantei Timisoara Universitară: au fost stabilite teme de lucru comune pe 

cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing educational 

necesitatea organizării de astfel de acțiuni la un nivel comun celor patru mari universități 

timișorene - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara - pentru că ATU și-a asumat încă de la început identificarea, susținerea și 

implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare 

anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș 

și Banatului, în ansamblul său. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca 

oraș universitar,conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

 

1. Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; 

 

2. Internaționalizare și realizarea de parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaționalizarea, directorilor departamentelor de 

relații internaționale și reprezentanților studenților; 

 

3. Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare și 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; 

https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=16636
https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=16636
https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=16636
https://www.blogmediacid.ro/news.php?readmore=16636
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4. Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară pentru absolvenți, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare 

de doctorat și a reprezentanților studenților. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: 

 

· dezvoltarea colaborării între universitățile membre ATU și administrația locală și județeană; 

 

· organizarea unui târg educațional comun; 

 

· promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 

 

· organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; 

 

· participarea, în perioada 28 februarie - 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo Dubai, 

cu prezentarea celor patru universități; 

 

· participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 

 

· utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de raportare a 

rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universități 

partenere și realizarea unui site propriu ATU; 

 

· realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer tehnologic; 

 

· utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susținerea antreprenoriatului. 
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8. Primul workshop al Alianței Timișoara Universitară: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internaționalizare și marketing 

educațional 

         

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit recent, o reuniune a 

Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin pragmatismul 

acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

 

Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acțiuni 

la un nivel comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de 

Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara – pentru că ATU și-a asumat încă de la început 

identificarea, susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a 

Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

 

Reuniunea a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca oraș 

universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună următoarele 

teme: Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; Internaționalizare și realizarea de 

parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu participarea prorectorilor responsabili cu 

internaționalizarea, directorilor departamentelor de relații internaționale și reprezentanților 

studenților; Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare 

și informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară 

pentru absolvenți, cu participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor 

de studii universitare de doctorat și a reprezentanților studenților. 

 

https://gazetadinvest.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/?fbclid=IwAR0VACeRoqbX2rB857NXdWgtavrFuND16UJ__0AMKDX4xNZ5TCahIw3S94M
https://gazetadinvest.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/?fbclid=IwAR0VACeRoqbX2rB857NXdWgtavrFuND16UJ__0AMKDX4xNZ5TCahIw3S94M
https://gazetadinvest.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/?fbclid=IwAR0VACeRoqbX2rB857NXdWgtavrFuND16UJ__0AMKDX4xNZ5TCahIw3S94M
https://gazetadinvest.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/?fbclid=IwAR0VACeRoqbX2rB857NXdWgtavrFuND16UJ__0AMKDX4xNZ5TCahIw3S94M
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Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au 

fost identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele 

formate cu reprezentanții tuturor universităților: 

dezvoltarea colaborării între universitățile membre ATU și administrația locală și județeană; 

organizarea unui târg educațional comun; 

promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 

organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; 

participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo Dubai, cu 

prezentarea celor patru universități; 

participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 

utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de raportare a 

rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universități 

partenere și realizarea unui site propriu ATU; 

realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer tehnologic; 

utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susținerea antreprenoriatului. 

 

9. Început de an la Alianța Timișoara Universitară 

 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri o reuniune a 

Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin pragmatismul 

acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

https://www.banatulazi.ro/inceput-de-an-la-alianta-timisoara-universitara/
https://www.banatulazi.ro/inceput-de-an-la-alianta-timisoara-universitara/
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Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării 

de astfel de acțiuni la un nivel comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – pentru că ATU și-a asumat încă de 

la început identificarea, susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare 

științifică și comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică 

a Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca 

oraș universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

1. Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; 

2. Internaționalizare și realizarea de parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaționalizarea, directorilor departamentelor de 

relații internaționale și reprezentanților studenților; 

3. Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare și 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; 

4. Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară pentru absolvenți, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare 

de doctorat și a reprezentanților studenților. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: 

 dezvoltarea colaborării între universitățile membre ATU și administrația locală și județeană; 

 organizarea unui târg educațional comun; 

 promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); 

 organizarea unui eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți; 

 participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații ATU la Expo Dubai, 

cu prezentarea celor patru universități; 

 participarea comună la târguri educaționale internaționale precum și o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 
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 utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de 

raportare a rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru 

universități partenere și realizarea unui site propriu ATU; 

 realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare și transfer tehnologic; 

 utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 

 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susținerea antreprenoriatului. 

 

 

10. Primul workshop al Alianţei Timişoara Universitară: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internaţionalizare şi marketing 

educaţional 

 

 

Centrul de Conferinţe al Universităţii Politehnica Timişoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianţei Timişoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acţiunile concrete realizate, prin temele de lucru şi participanţi. 

 

Preşedintele în exerciţiu al alianţei, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii 

Politehnica Timişoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acţiuni 

la un nivel comun celor patru mari universităţi timişorene - Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de 

Vest din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României" din Timişoara - pentru că ATU şi-a asumat încă de la început 

identificarea, susţinerea şi implementarea de proiecte educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicaţii şi transformări în viaţa publică a 

Timişoarei, judeţului Timiş şi Banatului, în ansamblul său. 

 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/17/comunicat-de-presa-alianta-timisoara-universitara--848243
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/17/comunicat-de-presa-alianta-timisoara-universitara--848243
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/17/comunicat-de-presa-alianta-timisoara-universitara--848243
https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/01/17/comunicat-de-presa-alianta-timisoara-universitara--848243
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Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuţii sporirea atractivităţii Timişoarei 

ca oraş universitar, conducerile celor patru universităţi având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

 

1. Lărgirea bazinului de recrutare pentru oraşul universitar Timişoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învăţământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentaţii studenţilor; 

 

2. Internaţionalizare şi realizarea de parteneriate pentru atragerea studenţilor străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaţionalizarea, directorilor departamentelor de 

relaţii internaţionale şi reprezentanţilor studenţilor; 

 

3. Dezvoltarea de proiecte comune în Timişoara universitară pe zonele de digitalizare şi 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT şi 

reprezentanţilor studenţilor; 

 

4. Noi perspective şi oportunităţi de cercetare multidisciplinară pentru absolvenţi, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare 

de doctorat şi a reprezentanţilor studenţilor. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificaţi paşii următori de urmat şi calendarul acţiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Dintre acţiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanţii tuturor universităţilor menţionăm: 

 

- dezvoltarea colaborării între universităţile membre ATU şi administraţia locală şi judeţeană; 

- organizarea unui târg educaţional comun; 

- promovarea Timişoarei la nivel naţional (realizarea unui film de promovare); 

- organizarea unui eveniment inedit în Timişoara dedicat viitorilor studenţi; 

- participarea, în perioada 28 februarie - 6 martie 2022, a unei delegaţii ATU la Expo Dubai, 

cu prezentarea celor patru universităţi; 

- participarea comună la târguri educaţionale internaţionale precum şi o colaborare mai strânsă 

cu ambasadele; 

- utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicaţii de raportare a 

rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universităţi 

partenere şi realizarea unui site propriu ATU; 

- realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele de inovare şi transfer tehnologic; 

- utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente etc. 
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În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universităţi, prof.univ.dr. Octavian Marius 

Creţu, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea şi prof.univ.dr.ing. 

Alin Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanţa forţei comune a 

celor patru instituţii de învăţământ superior timişorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creşterea cifrei de şcolarizare pe oraş, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susţinerea antreprenoriatului. 

 

11. Primul workshop al Aliantei Timisoara Universitara: au fost stabilite teme de 

lucru comune pe cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing 

educational 

TIMISOARA. Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 

ianuarie 2022, o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în 

special prin pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și 

participanți. Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul 

Universității Politehnica Timișoara, a vorbit […] 

 

12. Alianța Timișoara Universitară, patru obiective cu patru teme de lucru: cercetare, 

digitalizare, internaționalizare și marketing educațional 

 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

https://tol.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://tol.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://tol.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://stiripebune.news/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://stiripebune.news/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://stiripebune.news/2022/01/17/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://tol.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://tol.ro/primul-workshop-al-aliantei-timisoara-universitara-au-fost-stabilite-teme-de-lucru-comune-pe-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
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Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea… 

 

13. Alianța Timișoara Universitară, patru obiective cu patru teme de lucru: cercetare, 

digitalizare, internaționalizare și marketing educațional 

 

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Alianței Timișoara Universitară (ATU), deosebit de importantă în special prin 

pragmatismul acesteia, prin acțiunile concrete realizate, prin temele de lucru și participanți. 

 

Președintele în exercițiu al alianței, conf. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității 

Politehnica Timișoara, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acțiuni 

la un nivel comun celor patru mari universități timișorene – Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de 

Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

 

ATU și-a asumat încă de la început identificarea, susținerea și implementarea de proiecte 

educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și 

transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuții sporirea atractivității Timișoarei ca 

oraș universitar, conducerile celor patru universități având ocazia să dezbată împreună 

următoarele teme: 

https://www.ziuadevest.ro/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.ziuadevest.ro/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
https://www.ziuadevest.ro/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational/
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1.Lărgirea bazinului de recrutare pentru orașul universitar Timișoara, cu participarea 

prorectorilor responsabili cu procesul de învățământ, prorectorii responsabili de imagine, 

directorii de comunicare, reprezentații studenților; 

 

2.Internaționalizare și realizarea de parteneriate pentru atragerea studenților străini, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu internaționalizarea, directorilor departamentelor de 

relații internaționale și reprezentanților studenților; 

 

3.Dezvoltarea de proiecte comune în Timișoara universitară pe zonele de digitalizare și 

informatizare, cu participarea prorectorilor responsabili cu patrimoniul, directorilor IT și 

reprezentanților studenților; 

 

4.Noi perspective și oportunități de cercetare multidisciplinară pentru absolvenți, cu 

participarea prorectorilor responsabili cu cercetarea, directorilor centrelor de studii universitare 

de doctorat și a reprezentanților studenților. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificați pașii următori de urmat și calendarul acțiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

Dintre acțiunile majore care au fost stabilite de comun acord de echipele formate cu 

reprezentanții tuturor universităților menționăm: dezvoltarea colaborării între universitățile 

membre ATU și administrația locală și județeană; organizarea unui târg educațional comun; 

promovarea Timișoarei la nivel național (realizarea unui film de promovare); organizarea unui 

eveniment inedit în Timișoara dedicat viitorilor studenți. 

 

De asemenea, s-a decis participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 2022, a unei delegații 

ATU la Expo Dubai, cu prezentarea celor patru universități; participarea comună la târguri 

educaționale internaționale precum și o colaborare mai strânsă cu ambasadele; utilizarea ATU 

ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicații de raportare a rezultatelor 

cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru universități partenere și 

realizarea unui site propriu ATU; realizarea de doctorate în co-tutelă, colaborări între centrele 

de inovare și transfer tehnologic și utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare existente 

etc. 

 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universități, prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 

conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea și prof.univ.dr.ing. Alin 

Cosmin Popescu, au prezentat concluziile de final, subliniind importanța forței comune a celor 

patru instituții de învățământ superior timișorene, necesitatea unei strategii comune de 

dezvoltare, creșterea cifrei de școlarizare pe oraș, continuarea colaborării pe echipe lucrative, 

susținerea antreprenoriatului. 
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14. Alianta Timisoara Universitara, patru obiective cu patru teme de lucru: cercetare, 

digitalizare, internationalizare si marketing educational 

 

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit vineri, 14 ianuarie 2022, 

o reuniune a Aliantei Timisoara Universitara (ATU), deosebit de importanta in special prin 

pragmatismul acesteia, prin actiunile concrete realizate, prin temele de lucru si participanti. 

 

Presedintele in exercitiu al aliantei, conf. dr. ing. Florin Dragan, rectorul Universitatii 

Politehnica Timisoara, a vorbit in deschidere despre necesitatea organizarii de astfel de actiuni 

la un nivel comun celor ...citeste toata stirea 

 

15. Alianța Timișoara Universitară, patru obiective cu patru teme de lucru: cercetare, 

digitalizare, internaționalizare și marketing educațional 

 

 

 

 

 

 

https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational-8639375
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational-8639375
https://www.ziar.com/news=14069036
https://www.ziar.com/news=14069036
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/alianta-timisoara-universitara-patru-obiective-cu-patru-teme-de-lucru-cercetare-digitalizare-internationalizare-si-marketing-educational-8639375
https://www.ziar.com/news=14069036
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16. Alianţa Timişoara Universitară a stabilit temele de lucru comune în cercetare 

 

Alianţa Timişoara Universitară (ATU), formată din cele patru universităţi de stat din municipiu 

– Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ‘Dr. Victor Babeş’ şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului -, întrunită în primul workshop, a stabilit temele de lucru comune în 

domeniile cercetare, digitalizare, internaţionalizare şi marketing educaţional. 

 

Preşedintele în exerciţiu al alianţei, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT), Florin 

Drăgan, a vorbit în deschidere despre necesitatea organizării de astfel de acţiuni la un nivel 

comun celor patru mari universităţi timişorene, pentru că ATU şi-a asumat încă de la început 

identificarea, susţinerea şi implementarea de proiecte educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi 

comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicaţii şi transformări în viaţa publică a 

Timişoarei, judeţului Timiş şi Banatului, în ansamblul său, arată un comunicat al UPT, remis, 

luni, AGERPRES. 

 

Reuniunea de vineri a avut ca subiect principal de discuţii sporirea atractivităţii Timişoarei ca 

oraş universitar, iar conducerile celor patru instituţii academice timişorene au abordat tema 

lărgirii bazinului de recrutare pentru oraşul universitar, cu participarea prorectorilor 

responsabili cu procesul de învăţământ, prorectorii responsabili de imagine, directorii de 

comunicare, reprezentaţii studenţilor; 

 

O altă temă discutată a fost internaţionalizarea şi realizarea de parteneriate pentru atragerea 

studenţilor străini, cu participarea prorectorilor responsabili cu internaţionalizarea, directorilor 

departamentelor de relaţii internaţionale şi reprezentanţilor studenţilor. 

https://pressonline.ro/alianta-timisoara-universitara-a-stabilit-temele-de-lucru-comune-in-cercetare/
https://pressonline.ro/alianta-timisoara-universitara-a-stabilit-temele-de-lucru-comune-in-cercetare/
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De asemenea, prorectorii responsabili cu patrimoniul, directorii IT şi reprezentanţii studenţilor 

au vorbit despre dezvoltarea de proiecte comune în Timişoara universitară pe zonele de 

digitalizare şi informatizare, iar prorectorii responsabili cu cercetarea, directorii centrelor de 

studii universitare de doctorat şi a reprezentanţii studenţilor au discutat despre noi perspective 

şi oportunităţi de cercetare multidisciplinară pentru absolvenţi. 

 

Pentru fiecare dintre cele patru teme majore de lucru au fost stabilite echipele comune, au fost 

identificaţi paşii următori de urmat şi calendarul acţiunilor viitoare, iar concluziile au fost 

prezentate în plen. 

 

Printre acţiunile importante stabilite de comun acord de echipele formate cu reprezentanţii 

tuturor universităţilor se regăsesc: dezvoltarea colaborării între universităţile membre ATU şi 

administraţia locală şi judeţeană; organizarea unui târg educaţional comun; promovarea 

Timişoarei la nivel naţional (realizarea unui film de promovare); organizarea unui eveniment 

inedit în Timişoara dedicat viitorilor studenţi; participarea, în perioada 28 februarie – 6 martie 

2022, a unei delegaţii ATU la Expo Dubai, cu prezentarea celor patru universităţi; participarea 

comună la târguri educaţionale internaţionale precum şi o colaborare mai strânsă cu 

ambasadele; utilizarea ATU ca vehicul pentru dezvoltarea digitală, realizarea unei aplicaţii de 

raportare a rezultatelor cercetării la nivelul ATU de care să beneficieze toate cele patru 

universităţi partenere şi realizarea unui site propriu ATU; realizarea de doctorate în co-tutelă, 

colaborări între centrele de inovare şi transfer tehnologic; utilizarea în comun a infrastructurii 

de cercetare existente etc. 

 

În încheierea reuniunii, rectorii celor patru universităţi, Octavian Marius Creţu (UMF), Florin 

Drăgan (UPT), Marilen Gabriel Pirtea (UVT) şi Alin Cosmin Popescu (USAB) au prezentat 

concluziile de final, subliniind importanţa forţei comune a celor patru instituţii de învăţământ 

superior timişorene, necesitatea unei strategii comune de dezvoltare, creşterea cifrei de 

şcolarizare pe oraş, continuarea colaborării pe echipe lucrative şi susţinerea antreprenoriatului. 
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17. Uniți pentru Timișoara universitară 

 

 
 

Alianța celor patru mari universități din Timișoara, ATU, și-a propus ca la începutul acestui 

an să inițieze o acțiune masivă de promovare a orașului de pe Bega ca și centru academic. 

Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de 

Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului și Universitatea de Medicină și Farmacie 

”Victor Babeș” vor acționa împreună pentru a realiza proiecte comune care să atragă studenți, 

atât români, cât și străini, dar și pentru a realiza acțiuni de colaborare între instituțiile de 

învățământ superior. 

 

https://www.facebook.com/TeleU.Timisoara/videos/485168286306640

