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Misiunea asumată de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este gândită ca o intersecţie a 

educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea de cunoaştere, şi a inovării ca 
principale obiective ale societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi asumă conceptul de universitate inovatoare atât în ceea ce 
priveşte formarea capitalului uman, prin care se condiţionează capacitatea de inovare a unei ţări, cât şi în ceea ce 
priveşte cercetarea ştiinţifică producătoare de cunoaştere, precum şi prin inovaţiile şi adaptările tehnologice care 
condiţionează creşterea economică a ţării.  

Producerea cunoaşterii, în principal prin cercetarea ştiinţifică, transmiterea prin educaţie şi formare 
profesională, diseminarea prin tehnologiile informaţionale, utilizarea inovaţiei tehnologice, dimensiunea 
culturală reprezintă elementele care definesc unicitatea universităţii. 

Ca Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti voi depune toate eforturile pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea unui Sistem de Management al Calităţii, pentru realizarea unui învăţământ de performanţă la nivel 
naţional şi internaţional pentru continuarea tradiţiei şcolii politehnice bucureştene. 

Pentru aceasta:  

Partenerii 
universităţii 
 
 
 
 
 
 
Managementul 
resurselor 

• Ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele studenţilor şi ale partenerilor noştri sunt 
definite şi că ele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă, la nivel naţional şi 
internaţional;  

• Vom pregăti absolvenţi capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-
umaniste valoroase, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o 
educaţie completă cu avantaje pe termen lung;  

 
• Vom asigura în universitate un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect 

reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maxim potenţialul 
profesional şi intelectual; 

• Vom încuraja implicarea întregului personal al universităţii în cunoaşterea, 
înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi fomare profesională a studenţilor 
noştri, precum şi atragerea în universitate a unor cercetători de renume internaţional;  

 
Cercetarea 
ştiinţifică 

• Vom milita pentru câştigarea unei reputaţii internaţionale în ceea ce priveşte 
cercetarea fundamentală şi aplicativă;  

• Vom identifica şi dezvolta noi direcţii de cercetare care pot aduce avantaj competitiv 
universităţii ca bază a creşterii performanţelor procesului de învăţământ; 
 

Managementul 
cunoaşterii şi 
dialogul cu 
societatea 

• Vom utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 
procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii implicaţi, şi 
pentru asigurarea transparenţei acestui proces la toate nivelele de organizare a sistemului 
educaţional; 

• Vom milita pentru aducerea unei contribuţii importante la edificarea societăţii şi 
economiei bazate pe cunoaştere, inclusiv prin implicare în viaţa societăţii. 
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