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DECLARATIA DE POLITICA A RECTORULUI UPB, PRIVIND CALITATEA
Intr-o economie in care cunoasterea incepe sa fie adevaratul capital si cel mai important motor al
dezvoltarii, sistemul de invatamant se confrunta cu noi provocari, in ceea ce priveste perfomanta si
responsabilitatea.
Pentru a raspunde provocarilor, scoala trebuie sa isi impuna standarde ridicate si o disciplina stricta,
care sa asigure deplina integrare a universitatii in aria europeana a cercetarii in invatamantul
superior.
UPB îsi asuma misiunea de a pregati specialisti în diferite domenii ale culturii tehnice, capabili de a
utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele
tehnologice, economice si social-culturale ale societatii romanesti si ale lumii contemporane.
Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economica si sociala a Romaniei
oferind educatie si pregatire profesionala de calitate studentilor nostrii.
In acest context, producerea cunosterii, in principal prin cercetarea stiintifica, transmiterea prin
educatie si formare profesionala, diseminarea prin tehnologiile informationale, utilizarea inovatiei
tehnologice, dimensiunea culturala, promovarea unui set de valori morale, reprezinta elementele
care definesc unicitatea universitatii.
Ca Rector al UPB, voi depune toate eforturile pentru implementarea cu succes si mentinerea unui
Sistem de Management al Calitatii, ca support al realizarii unui învatamant de performanta peste
nivelul asteptat în mod curent, pentru continuarea traditiei scolii politehnice bucurestene.
Pentru aceasta:
Partenerii
Universitatii

•
•

•

•

Ne vom asigura ca necesitatile si cerintele studentilor nostri sunt definite si
ca ele sunt în concordanta cu cerintele pietei fortei de munca;
Vom pregati absolventi capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si
cultural-umaniste valoroase, cu sanse reale în competitia pe piata muncii si
care sa le asigure o educatie completa cu avantaje pe termen lung;
Vom asigura în universitate un climat de munca bazat pe responsabilitate si
respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces sa-si valorifice la
maxim potentialul profesional si intelectual;
Vom asigura flexibilitate programelor formative oferite de universitate
pentru a ne putea adapta cerintelor pietii muncii în continua schimbare si
globalizare;
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Resursele

•

•
•

Cercetarea
stiintifica

•

•

Vom încuraja implicarea întregului personal al universitatii în cunoasterea,
întelegerea si îmbunatatirea întregului proces de educatie si formare
profesionala a studentilor nostri;
Vom asigura dezvoltarea bazei materiale, in vederea desfasurarii in cele
mai bune conditii a activitatii didactice si stiintifice;
Vom asigura promovarea si perfectionarea continua a resurselor umane
implicate in procesul de invatamant, printr-un dialog permanent si prin
realizarea unui parteneriat academic cadre didactice – studenti;
Vom asigura cresterea performantelor procesului de învatamant printr-o
activitate de cercetare stiintifica de înalt nivel, în concordanta cu nevoile si
asteptarile stiintei si tehnicii actuale, constient fiind ca nu se poate vorbi de
dezvoltarea capacitatii umane fara o abordare coerenta si sustinuta a
cercetarii;
Ne vom asigura ca educatia, cercetarea stiintifica si inovarea sunt si trebuie
sa ramana componentele fundamentale ale strategiei universitatii noastre;

IT si
comunicare

•

Vom utiliza tehnologia informationala, ca suport al îmbunatatirii continue a
calitatii procesului de învatamant, la toate nivelele de organizare si de catre
toti factorii implicati, si pentru asigurarea transparentei acestui proces la
toate nivelele de organizare a sistemului educational;

Management
universitar

•

Ne vom asuma raspunderea pentru un management universitar strategic,
bazat pe innoire si flexibilitate, pe consolidarea spiritului de comunitate
academica, pe dezvoltarea unui sistem informational si de comunicare
transparent si eficient pentru atingerea standardelor europene si
internationale universitare;
Vom dezvolta si imbunatatii un Sistem de Management al Calitatii in toate
structurile organizatorice ale universitatii noastre, ca suport si sprijin in
realizarea obiectivelor ce ni le propunem si pentru indeplinirea cerintelor
structurilor nationale in domeniul educatiei.

•

Rector UPB,
Prof.dr.ing.Ecaterina Andronescu
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