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Cuvântul decanului 
Dragi boboci, 
Bine ați venit la Facultatea de Electronică, Telecomunicații  și Tehnologii Informaționale din 
Universitatea Politehnica Timișoara! 

 
Astăzi  începeți  o  noua  etapa     a       vieții          dumneavoastră,       etapă           în        care  pregătirile   pentru  însușirea unei 
profesiuni intră în linie dreaptă. Va garantez ca ați ales bine, va garantez ca Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații  și Tehnologii Informaționale este o facultate de elită din Politehnică si profesia de inginer 
electronist este o profesie  care  vă  va  aduce  satisfacție  profesionala  si  materială. 

 
Este o mândrie să fii student aici. Nu vreau să vă ascund, însă, că în același timp este și o facultate dificilă prin 
specificul domeniilor abordate precum și prin exigența cadrelor didactice. Cu toate acestea, cu un efort 
constant în pregătire și participarea conștiincioasă la activități aveți la dispoziție toate condițiile prin 
care să obțineți în final o pregătire de înalt nivel. 

 
Prezența numeroaselor întreprinderi în jurul și în colaborare cu facultatea noastră, vă oferă posibilitatea 
de a avea, încă din timpul facultății, contact cu mediul industrial. Veți beneficia de stagii de practică,  de 
concursuri profesionale,  ocazii  cu  care  vă  veți  forma  abilități  specifice domeniului pentru care vă 
formați. 

 
Vă  invit  să  considerați  Decanatul  și  întreg corpul profesoral al Facultății pus în slujba devenirii voastre 
profesionale.  Suntem conștienți că formarea dumneavoastră profesională se va întâmpla în cea mai mare măsură 
aici, în această facultate și dorim să fim adevărați parteneri. Noi vrem să vă transmitem cunoaștere, trebuie să 
vreți și dumneavoastră să recepționați informații de la noi. 

 
În pragul primului vostru an universitar, va doresc succes în calitate de studenți la ETcTI, să continuați 
tradiția generațiilor anterioare, aceea de a fi buni și foarte buni la învățătură, să aveți o studenție frumoasă, să 
depuneți pasiune în ceea ce faceți, să obțineți rezultate frumoase ca premisă pentru o carieră de care să 
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fiți mândri. 
De asemenea, vă invit să vă implicați în viața Ligii Studenților de la ETcTi! 

 
Cu cele mai frumoase gânduri, 
Decan Prof.dr.ing.Florin ALEXA 
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Facultatea de Electronică,  
Telecomunicații şi Tehnologii 
Informaționale 

Cum spune și denumirea facultății, Facultatea de Electronică, Telecomunicații  și Tehnologii 
Informaționale, din cadrul universității Politehnica Timișoara, are rolul de a forma ingineri în domeniul 
electronicii și a telecomunicațiilor. Există două domenii în care se împarte facultatea: ”Electronică aplicată” 
și ”Tehnologi și sisteme de telecomunicații ”, punându-se un mare accent asupra informaticii aplicate. 

 
De asemenea, facultatea oferă și un context geografic favorabil, fiind situată în centrul orașului, alături 
de campusul facultății. În plus, munca studenților este răsplatită prin condiții extraordinare de învățământ, iar 
prin extraordinare înțelegem aparatură modernă, profesori  de cel mai înalt calibru și printr-o atmosferă 
academică de neegalat. De asemenea, studenții sunt încurajați prin acordarea de burse de merit, de studiu, 
de performanță și sociale. Datorită faptului că este o facultate excelentă și de viitor, studenții acesteia sunt 
căutați de firme ca: Nokia, Continental Automotive, Kathrein, Romtelecom, AEM, Flex, Vodafone, Orange, 
etc. 

Prin electronică și telecomunicaţii ești la zi, ești integrat în Europa! 
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Cine conduce facultatea? 
 

Forul suprem de decizie în Facultatea de Electronică, Telecomunicații  și Tehnologii Informaționale, este 
Consiliul Facultății, format din cadre didactice și studenți. 
Facultatea este condusă de către decan și cei doi prodecani: 
Decan: 
prof. univ. dr. ing. Florin Alexa 
mail: florin.alexa@upt.ro 

 
Prodecan: 
prof. univ. dr. ing. Cătălin Căleanu  
mail: catalin.caleanu@upt.ro 

 
Prodecan: 
șl. univ. dr. ing. Raul Ionel  
mail: raul.ionel@upt.ro 

 

De asemenea, facultatea se împarte în 3 departamente, fiecare dintre acestea fiind condus de către un 
director de departament. 
Departamentul de Comunicații:  
Director: prof. univ. dr. ing. Alexandru Isar  
mail: alexandru.isar@upt.ro 

Departamentul de Electronică 
Aplicată 
Director:  prof.univ.dr.ing Dan Lascu 
 mail: dan.lascu@upt.ro  
Departamentul de Măsurări şi 
Electronică Optică 
Director:  Sl. dr. ing Liliana Mâțiu-Iovan  
mail:  liliana.matiu-iovan@upt.ro 
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Cum  citeşti  orarul? 
Pentru CITIREA ORARULUI trebuie să ai în vedere numărul săptămânii. Din moment ce ești în prima 
săptămână aceasta este numerotată cu ”1”, fiind o săptămână impară. Următoarea săptămână  va  fi  
numerotată  cu  ”2”, deci  este  o  săptămână            pară,  și  așa  mai  departe. 

 
Pe prima linie a tabelului veţi găsi scrise anul, semestrul și seria la care vă aflaţi. Pe a doua linie se află grupa și 
semigrupa    din  care  faceţi  parte.  De  exemplu,  1.1  înseamnă    că   vă   aflaţi  în  grupa 1 și semigrupa 1 sau 
1.2 înseamnă că  vă  aflaţi   în  grupa 1 si  semigrupa     2   și  așa  mai  departe. 

 
În dreptul fiecărei materii va fi un cod format dintr-o literă și 3 cifre care te vor îndruma spre sala  în  care  iți  
vei desfășura  activitatea.  Litera  indică  corpul   clădirii,  prima  cifră    indică  etajul,  iar următoarele 2 cifre 
indică sala de curs, seminar sau laborator. O excepție o face sala D1 care se află în corpul D dar nu se află la 
etajul 1, ci  la parter. 

 
De asemenea, vei mai putea desfășura cursuri, seminarii sau laboratoare în clădirea facultății de Mecanică, în 
facultatea de Chimie, clădirea ASPC, PN Hidro. Toate aceste clădiri le vei putea găsi în harta anexată ghidului. 

 
Dacă mai ai nelămuriri cu privire la citirea orarului, voluntarii LSFETc  te așteaptă în sediul ligii! 
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Harta facultății 
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Cuvântul preşedintelui 
LSFETc 
Dragi colegi, 
Doresc să vă felicit pentru rezultatul obținut la examenul de bacalaureat, dar și pentru faptul că ați avut 
îndrăznit să alegeți o facultate a cărei proces de admitere a constat în susținerea unui examen. 

 
Faptul că ați ales optat pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale denotă 
că știți ceea ce vă   doriți  să ajungeți  în  viitor  și  sunt   convins  că        veți  munci  pe  parcursul  acestor  patru  ani 
pentru a vă atinge scopul, acela de a deveni un inginer de succes! 

 
În facultate veți găsi profesori dedicați, cadre didactice ce vă vor ajuta să vădezvoltați aptitudinile și abilitățile 
practice, pregătindu-vă pentru ceea ce va urma după finalizarea studiilor. 
Încetul cu încetul vă veți obișnui cu această nouă etapă din viața voastră și veți învăța să savurați din plin viața 
de student în Timișoara. 

 
Pe lângă serile petrecute cu prietenii, plimbările prin Timișoara și nopțile petrecute în sălile de lectură, un 
grup de studenți vă așteaptă în sediul LSFETc pentru a vă da detalii despre voluntariatul în cadrul Ligii 
Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații. 
Făcând voluntariat vă veți colora studenția, veți putea lupta pentru ca drepturile voastre și cele ale colegilor 
voștri  să  fie respectate, veți participa  la  activități  și  sesiuni   de   formare  personală, veți  lega prietenii pe 
viață și  veți contribui la  îmbunătățirea  sociețății  în care trăim cu toții. 

 
Familia LSFETc vă va fi aproape pe durata studenției și suntem convinși că, odată ce ne veți cunoaște, veți 
dori să faceți parte din marea noastră familie! 

 
Cu drag,  

Alexandu-Andrei Pavel  
Președinte LSFETc 
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Studenți reprezentanți 
Biroul de conducere LSFETc 

 

Președinte: 
Alexandru-Andrei Pavel 
Email: andrei.pavel@lsfetc.ro; 
An/Serie: IV/TS 
 
 
 
 
 

 

Secretar General: 
Alexandru-Nicolae Wegner 
Email: alexandru.wegner@lsfetc.ro; 

  An/Serie: III/EA 
 
 
 
 
 
 

Vicepreședinte Externe: 
Alin Roșioru 
Email: alin.rosioru@lsfetc.ro; 
An/Serie: IV/TST 
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Vicepreședinte Interne: 
Waleed Nassar 
Email: waleed.nassar@lsfetc.ro;  
An/Serie: IV/PI 
 
 
 
 
 

Vicepreședinte Proiecte: 
Denis Moje 
Email: denis.moje@lsfetc.ro; 
An/Serie: II/A 

 
 
 

 

 

Coordonator Imagine: 
Casian Sbanțu 

Email: casian.sbantu@lsfetc.ro; 
An/Serie:II/A 
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Coordonator Relații Publice: 
Beatrice Cucă 
Email: beatrice.cuca@lsfetc.ro; 
An/Serie: III/A 
 
 
 
 
 
 
Coordonator Reprezentare: 
Marius Milosteanu 
Email: marius.milosteanu@lsfetc.ro; 
An/Serie: II/A 
 
 
 
 
 
 
Coordonator Resurse Umane: 
Ioana Pancescu 
Email: ioana.pancescu@lsfetc.ro;  
An/Serie: II/A 
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Coordonator Divertisment: 
Andrei Munteanu 
Email: andrei.munteanu@lsfetc.ro; 
An/Serie: II/PI 
 
 
 
 
 
 
Coordonator Fundraising: 
Andrea-Daniela Medrea 
Email: andrea.medrea@lsfetc.ro;  
An/Serie: II/A 
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Studenți reprezentanți în 

Consiliul Facultății de 

Electronică şi Telecomunicații 

Studenți reprezentanți 

în Senatul Universității 

Politehnica Timişoara 

1. Alexandru Wegner 
An/Serie: III/EA 
Telefon: 0731 897 338; 
Email:alexandru.wegner@lsfetc.ro; 

 
2. Grațian Man 

An/Serie: IV/EA 
Telefon: 0735 686 201; 
Email: gratian.man@lsfetc.ro; 

 
3. Vlad Vătău  

An/Serie: III/EA  
Telefon:0743 041 216; 
Email: vlad.vatau@lsfetc.ro; 

 
4. Andrei Pavel  

An/Serie: IV/TST 
Telefon: 0726 353 019; 
Email: andrei.pavel@lsfetc.ro; 

 
5. Daniela-Maria Stoica  

An/Serie: I/Master 
Telefon: 0765 687 532; 

Email: dana.stoica@lsfetc.ro 
1. Daniela-Maria Stoica  

An/Serie: I/Master 
Telefon: 0765 687 532; 
Email: dana.stoica@lsfetc.ro 
 
 

2. Andrei Pavel  
An/Serie: IV/TST  
Telefon: 0726 353 019; 
Email: andrei.pavel@lsfetc.ro; 
 

3. Grațian Man 
An/Serie: IV/EA  
Telefon: 0735 686 201; 
Email: gratian.man@lsfetc.ro; 
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Despre LSFETc 
Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, pe scurt, LSFETc este o organizaţie 
non-guvernamentală, non-profit, apartidică, fondată în anul 1993, de către studenţii de la Facultatea de 
Electronica și Telecomunicaţii, din cadrul Universităţii Politehnica din Timișoara. Scopul principal al organizației 
este reprezentarea studenților din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, atât 
la nivelul întregii Universități, cât și la nivel local și național. 

 
Acțiunile și demersurile acestei organizații sunt menite să îmbunătățească mediul educațional, social și 
profesional al studenților pe care îi reprezintă. La nivel  local suntem membru fondator al COSPol (Convenția 
Organizațiilor Studențești din Politehnică) și membru a FITT (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș). La 
nivel național suntem membru fondator al ANOSR, singura federație studențească din România recunoscută la 
nivel internațional ca membră cu drepturi depline în cadrul Organizației Europene a Studenților (European 
Students’Union – ESU). 

 
Dacă v-am făcut curiosi, ne găsiți în sediul LSFETc, în clădirea Electro, sala A020(parter) sau la 
office@lsfetc.ro! 

 
Nimic nu se întâmplă involuntar, fii alături de noi voluntar! 
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Proiectele LSFETc 
Lead To Succes 
Scop: 
Proiectul are ca scop principal interacționarea 
studenților cu mediul profesional și crearea unei 
oportunități de a învăța din experiența absolvenților 
care au reușit să-și construiască o carieră de succes. 
Se dorește crearea unei platforme prielnice 
studenților, astfel ei să descopere răspunsurile la 
întrebările lor și să reușească să își formeze o imagine 
asupra carierei lor viitoare. 
Impact: 
Acest proiect are ca impact dezvoltarea 
studenţilor, aceștia fiind acceptaţi la internship- uri în 
cadrul mai multor firme. 

Masa Rotundă 
Scop: 
Are ca obiectiv informarea studenților în 
legătură cu drepturile și îndatoririle către 
facultate,dar și crearea unui mediu favorabil 
interacțiunii studenților cu conducerea facultății, 
transparența din partea acesteia, față de student și 
conștientizarea studenților în legătură cu 
importanța implicării lor în organizațiile 
studențești. 
Impact: 
Proiectul soluționează problemele apărute între 
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studenți și profesori, prin organizarea unei discuții 
libere între aceștia. 

Exchange 
Scop: 
Scopul acestui proiect este de a oferi șanse 
studenților din Facultatea de Electronică și 
Telecomunicații să experimenteze mediul academic 
și viața socio-culturală din toate centrele de profil 
din tara. Principalul obiectiv al acestui proiect este 
promovarea ideii de mobilitate internă în rândul 
studenților. 
Impact: 
Efectul principal al proiectului este câștigarea unei 
experienţe academice, dar și sociale, exterioară 
mediului de comfort al studenţilor. Totodată, tinerii 
au parte de o abordare diferită a disciplinelor predate și 
au ocazia să socializeze cu alţi tineri, învăţând să se 
integreze în orice mediu. 

Fii tu fratele mai mare 
Scop: 
Scopul proiectului este sărbătorirea zilei de 1 Iunie 
împreună cu copii de la centrele de plasament, 
într-un mediu diferit celui cu care sunt familiarizați. 
Prin acest proiect ne-am propus să promovăm ideea 
de îmbunătățire a societății civile prin voluntariat și 
promovarea unuimesajsocialputernicîncontextul 
prezentat anterior, realitate față de care studenții aleg 
să adopte o atitudine superficială. 
Impact: 
Proiectul are efect, atât asupra copiilor 
participanţi, cât și asupra studenţilor implicaţi. Astfel, 
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copii sunt ajutaţi să își rezolve problemele care pot 
apărea în vieţile lor, iar studenţii sunt îndemnaţi să se 
implice în problemele sociale. 
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Electronics Summer University 
Scop: 
Proiectul aduce în Timișoara 30 de elevi ce intră 
în clasa a XII-a pentru a experimenta viața de 
student. Aceștia participă la cursuri și la activități 
educaționale, de formare și sociale unde își fac o 
imagine despre ce inseamnă să fi student în 
campusul  Universitații  Politehnicii din Timișoara. 
Impact: 
Participanților li se trezește interesul pentru 

meseria de inginer, crescând șansele ca aceștia să 
urmeze o facultate de profil, cu precădere în 
electronică. Totodată, ei invață multe lucruri într-un 
mod distractiv și relaxat ajutandu-i pentru 
examenul ce  îl  vor  da  peste  un  an.
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Sfaturi de la bobocii de 
altădată 
„ Implică-te în cât mai multe activități, cunoaște cât mai multe persoane noi și încearcă să te dezvolți cât mai 
mult pe plan personal. Vei reuși cu siguranță să realizezi toate aceste lucruri implicându-te în ligă.” 

Teodora Farcaș 
Anul III, TST 

 
„Vei petrece  cel  puțin  patru  ani  de  zile  în  cadrul  facultății.  Chiar  dacă „cel puțin patru ani de zile” sună că și 
cum ai reîncepe liceul de fapt o să rămâi surprins că nu este deloc la fel. Nu o să fie ușor ,dar tocmai din cauză 
că o să fi pus în situații limită, în care te poți baza doar pe propriile tale cunoștințe și abilități. O să-ți dai seama 
de  potențialul  nedescoperit  care  era înlăuntrul tău în toți acești ani adolescentini. Profită nu doar de 
cursurile și laboratoarele oferite în programă dar și de activitățiile de voluntariat, căci așa o să poți să te 
dezvolți pe plan personal ca mai apoi să poți face față provocărilor pe plan profesional.” 

Răzvan Vîlceanu 
Anul III, TST 

 
„Lasa-te entuziasmat de colectiv, dar pana la note. Nu uita: un student fericit, e unul integralist!” 

Emanuela Motrescu 
Anul II, seria B 

 
„Recomand să ai în posesie o pereche de dopuri de urechi, pentru momentele în care îți dorești o seară 
predominată de liniște, dar și o trusă de prim-ajutor, pentru momentele în care o să vrei să deschizi 
conservele în stil ninja”. 

Robert Lazăr 
Anul II, seria A 
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„ Nu  îți  neglija  sănătatea!  Nu  petre ce  nopți   întregi  la  rând, ai  grijă  să  dormi  destul  și  să  mănânci 
regulat, nu te supraîncărca și încearcă pe cât posibil să nu te stresezi.” 

Vladimir Dănilă 
Anul III, EA 

 
„ Dacă       nu         vrei  că invitații să stea la tine în  pat,  luptă-te  de  la  început  pentru  patul  de  sus (aplicabil 
pentru camerele cu paturi supraetajate) .” 

Andrei Panait 
Anul IV, EA 

 
 



20 
 

COSPol 
 

Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică (COSPol) este o structură de tip umbrelă, ce are rolul de a 
reprezenta interesele educaționale și sociale ale studenților din Universitatea Politehnica Timișoara. 

 
Misiunea organizației este aceea de reprezentare a studenților în structurile decizionale ale Universității 
Politehnica Timișoara și de mediere a relațiilor dintre studenți, comitetele studențești de cămin, 
studenții reprezentanți și organizațiile studențești. 

 
Valorile fundamentale ale COSPol se bazează pe principiul democrației participative proactive a studenților și pe pe 
principiul echității sociale a acestora. 

 
Organizațiile membre ale COSPol sunt : 
- Asociația Studenților din Facultatea de Arhitectură Timișoara (Asociația de la 4) 
- Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) 
- Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETc) 
- Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică (LSFEE) 
- Liga Studenților Chimiști din Timișoara (LSCT) 
- Liga Studenților din Facultatea de Mecanică din Timișoara (LSFMT) 
- Liga Studenților din Facultatea de Management în Producție și Transporturi (LSFMPT) 
- Organizația Studențesească„Traian Lalescu”(OSTL) 
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Mic dicționar 
studențesc 

 

Contract de studii: contract ducaţional încheiat în anul 1 de studii între student și universitate/ facultate care 
conţine drepturile și obligaţiile părţilor precum și lista disciplinelor cu creditele aferente pe care le vei 
urma în decursul anilor de studii. 

 

Curs: predarea unei materii discipline sub forma unei lecţii pe care trebuie să o înveţi și pentru care vei fi 
examinat în sesiune. 

 

Cursuri obligatorii: sunt materiile reprezentative pentru pregătirea ta profesională și trebuie să le 
parcurgi. 

 

Cursuri opţionale: sunt materiile pe care tu le alegi să le parcurgi și care au drept scop dezvoltarea 
culturii generale și pregătirea ta profesională. 

 

Decan de an: este un cadru didactic, asemenea unui„diriginte”, ales pentru fiecare generaţie cu scopul de a 
te îndruma și integra în mediul universitar. 

 

Examen: modalitate frecventă de evaluare și poate fi scris sau oral (sau ambele) în funcţie de disciplină. 
 

Fişa disciplinei: o vei primi de la profesor la începutul semestrului și reprezintă descrierea tematicii 
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parcurse la fiecare curs/seminar/laborator precum și modalitatea de evaluare. Fișele disciplinelor sunt 
postate și pe site-ul facultăţii tale. 
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Laboratoare: lecţiile sunt predate sub forma activităţilor practice, iar prezenţa este obligatorie în proporţie 
de 90%. 

 

Măriri: sunt examene care se desfășoara în sesiunea de restanţe și reprezintă o nouă șansă de a-ţi crește 
media disciplinei. 

 

Practica de specialitate: este o disciplină obligatorie pentru care vei fi notat și supravegheat de un tutore 
de practică. 

 

Restanţă: dacă nu ai luat o notă de minim 5, mai ai șansa de a repeta examenul în sesiunea de restanţe. 
Perioda de restanţe la fiecare disciplină o vei găsi pe site-ul facultăţii tale sau la avizierul facultăţii. 

 

Seminare: sunt ore interactive accentuând aplicabilitatea informaţiilor învăţate la curs. Îţi recomandăm 
să fi activ deoarece vei fi punctat pentru implicare, iar aceste puncte vor fi luate în considerare la nota finală. 
Prezenţa este obligatorie în proporţie de 75%. 

 

Sesiune: este perioada cea mai dificilă pentru un student. Sunt 3 săptămâni în care vei fi evaluat de către 
profesori la fiecare disciplină din semestru. 

 


