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”Anii studenției reprezintă o perioadă cu totul specială pentru fiecare
dintre noi. Este perioada în care tinerii construiesc prietenii pe viață
și fac alegeri conștiente cu impact deosebit asupra viitorului lor. Fie
că ne dăm seama sau nu, anii petrecuți în facultate ne modelează și
ne definesc ca oameni.
Indiferent de experiențele trăite în anii studenției, plecăm în viață cu
modele care vor contribui definitiv la formarea și dezvoltarea
personalității.În viziunea UPB, competențele profesionale și
transversale nu sunt singurele beneficii pe care o instituție de
învățământ superior se angajează să le ofere studenților.
Complementar, apare și nevoia de a dezvolta o comunitate de
interese și practici, care să stimuleze componența relațională.

Platforma Comunității Alumni UPB își propune să fie o astfel de comunitate, venind în
întâmpinarea dorințelor, nevoilor și intereselor absolvenților de a păstra legătura cu mediul
universitar. Succesul profesional al absolvenților noștri reprezintă o confirmare fermă a
misiunii și valorilor afirmate de universitatea noastră.
Validând prestigiul instituțional al UPB, absolvenții ocupă poziții de top în cadrul celor mai
prestigioase companii internaționale, unii dintre ei fiind antreprenori de succes. Acest fapt
reprezintă o motivație solidă pentru a defini relația cu absolvenții noștri ca fiind prioritară în
dezvoltarea, întărirea și păstrarea valorilor comunității academice a UPB.
Ne dorim ca impactul acestei comunități să îi determine pe membrii Alumni să contribuie în
mod colectiv la promovarea valorilor universității din care ei înșiși au făcut parte.
Totodată, prin inițierea acestei platforme intenționăm atât consolidarea relațiilor la nivelul
comunității academice a UPB, cât și dezvoltarea de noi colaborări cu mediul socioeconomic și educaţional. Platforma Comunității Alumni UPB este instrumentul pe care vi-l
încredințăm pentru a perpetua valorile celei mai proeminente instituții de învățământ tehnic
superior.
Îmi doresc ca demersul nostru să vă inspire și împreună să construim cea mai redutabilă
comunitate de Alumni!”

