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1. CONTEXT ŞI OBIECTIVE
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine a luat fiinŃă prin transformarea în facultate a
Departamentului de ŞtiinŃe Inginereşti (DSI). Acesta a fost creat prin Ordinul Ministerului
învăŃământului şi ştiinŃei nr.8715 din 23.07.1990, conform căruia în cadrul Institutului Politehnic
din Bucureşti a fost aprobată funcŃionarea unui Departament de ştiinŃe inginereşti cu predare în
limba engleză şi în care urmau să funcŃioneze patru secŃii: inginerie mecanică, inginerie electrică,
inginerie civilă şi inginerie chimică. Din punct de vedere organizatoric, acest departament a
funcŃionat autonom ca orice facultate, iar din punct de vedere ştiinŃific, DSI a fost subordonat iniŃial
instituŃiilor de învăŃământ superior care l-au organizat: Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul de
ConstrucŃii din Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti.
Ulterior, prin ordinul Ministrului ÎnvăŃământului şi ŞtiinŃei nr. 5242 din 12.04.1991, DSI a
fost extins, astfel încât să includă două noi ramuri, respectiv cele cu predare în franceză şi
germană.. SecŃiile de inginerie mecanică, electrică şi chimică au intrat în structura U.P.B., iar secŃia
de inginerie civilă a fost transferată la Universitatea Tehnică de ConstrucŃii.
În şedinŃa din 25 0ctombrie 2001, Senatul UniversităŃii POLITEHNICA din Bucureşti a aprobat
în unanimitate transformarea Departamentului de ŞtiinŃe Inginereşti în facultate, această hotărâre
urmând toate procedurile legale. Nouă facultate avea ca misiune:
- să promoveze formarea inginerească şi aprofundarea acestor studii, în acord cu cererea de pe piaŃa
muncii, cu specialişti cu o pregătire largă şi cu competenŃe multilingvistice, în acord cu exigenŃele
integrării europene;
- să contribuie la promovarea şi stimularea legăturilor dintre învăŃământul tehnic superior din Ńara
noastră şi instituŃiile similare din Ńările dezvoltate, inclusiv prin participarea la programe europene
de cooperare educativă şi ştiinŃifică;
- să înlesnească şcolarizarea studenŃilor străini şi să dezvolte mobilitatea studenŃilor şi profesorilor;
- să contribuie la dezvoltarea relaŃiilor între universitate şi întreprinderi, inclusiv în cadrul unor
consorŃii europene şi internaŃionale.
Îndeplinirea misiunii declarate şi asumate, a necesitat stabilirea, la acel moment, a următoarelor
obiective strategice:
- formarea de specialişti bilingvi şi multilingvi cu un spectru larg de cunoştinŃe (bazat pe un trunchi
formativ comun de mai multe semestre), capabili să satisfacă necesităŃile întreprinderilor româneşti
cu relaŃii externe dezvoltate, ale întreprinderilor mixte şi ale întreprinderilor străine implementate în
Ńară;
- crearea condiŃiilor de primire a studenŃilor străini fără obligativitatea învăŃării în prealabil a limbii
române;
- promovarea mobilităŃii studenŃilor prin participarea la programele de schimburi de studenŃi cu
universităŃi partenere în cadrul programelor europene, prin realizarea de stagii în străinătate pentru
perioade de practică în întreprinderi, precum şi stagii de perfecŃionare lingvistică;
- dezvoltarea legăturilor bilaterale şi multilaterale cu universităŃi şi şcoli de ingineri din alte Ńări, în
vederea asigurării unui transfer rapid al cunoştinŃelor pedagogice şi de specialitate, a întăririi
cunoaşterii reciproce şi a creării condiŃiilor de recunoaştere a diplomelor;
- realizarea unor planuri de învăŃământ şi a unor programe de curs analoage celor utilizate în cele
mai importante instituŃii de învăŃământ superior tehnic europene, care să facă posibil transferul
creditelor, recunoaşterea diplomelor şi echivalarea acestora;
- stimularea schimburilor de profesori cu universităŃi străine;
Adoptarea transformării din departament în facultate respecta prevederile deciziei de înfiinŃare a
DSI, în care se stipula că acesta funcŃionează autonom, ca o facultate, iar structura sa are caracter
provizoriu, până la transformarea în facultate.
Este de remarcat şi că înfiinŃarea acestei facultăŃi rezolva în cele mai bune condiŃii anumite
probleme, dintre care amintim:
- realizarea obiectivelor cu cele mai mici perturbaŃii, prin valorificarea a ceea ce este pozitiv în DSI
şi minimizarea dificultăŃilor inerente oricărui început;
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- reglementarea statutului juridic al DSI, eliminându-se unele aspecte contradictorii existente la acea
dată;
- definirea mai clară a rolului acestei forme de pregătire în cadrul UniversităŃii POLITEHNICA din
Bucureşti, ca partener egal al celorlalte facultăŃi cu tradiŃie;
- menŃinerea validităŃii acreditării secŃiilor DSI;
- facilitarea activităŃii de atragere a studenŃilor străini prin asigurarea unei interfeŃe adecvate;
- crearea condiŃiilor pentru asigurarea accesului la studii în limbi străine a tuturor studenŃilor din
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, prin corelarea planurilor de învăŃământ, în condiŃiile
aplicării sistemului de credite transferabile;
- neîngrădirea dreptului altor facultăŃi de a crea secŃii cu predare in limbi străine, pe baza unor
programe de învăŃământ proprii.
În prezent, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS ) este o şcoală de ingineri care
funcŃionează în cadrul UniversităŃii POLITEHNICA din Bucureşti din anul 2002, în care
învăŃământul se desfăşoară integral în trei limbi de circulaŃie internaŃională şi anume Limba
engleză, Limba franceză şi Limba germană.
Facultatea are în componenŃa sa Departamentul de Inginerie în Limbi Străine DILS) şi
Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne (DCLM) şi gestionează programele de licenŃă din
domeniile:
Inginerie electronică, telecomunicaŃii şi tehnologii informaŃionale – engleză, franceză,
germană; Calculatoare şi tehnologia informaŃiei – engleză, franceză; Inginerie mecanică –
engleză, franceză; Inginerie chimică – engleză; Inginerie şi management (Inginerie
Economică în domeniul electric, electronic şi energetic, Inginerie Economica în domeniul
mecanic) – germană
şi respectiv de master acreditate cu calificativul „încredere” de către ARACIS:
Inginerie şi management: Business Administration and Engineering – Administrarea şi
Ingineria Afacerilor (în limba engleză); Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea
şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană); Nachhaltige Geschäftsexzellenz und
Leadership in der Industrie – ExcelenŃa sustenabilă şi Leadership în industrie (în limba
germană);
Calculatoare şi tehnologia informaŃiei: Software Engineering – Ingineria sistemelor de
programe (în limba engleză); Management, innovation et technologies des systèmes
collaboratifs – Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative (în limba
franceză);
Inginerie energetică: Energy Engineering – Ingineria energetică (în limba engleză)- In
cooperation with T. U. Darmstadt (Germany);
Inginerie industrială: Ingénierie des systèmes industriels – Ingineria sistemelor industriale (în
limba franceză)- Diploma dubla cu Institut National Polytechnique de Toulouse;
Ingineria materialelor: Biomaterials for Tissue Engineering (BioTE) – Biomateriale pentru
ingineria Ńesuturilor (în limba engleză); Advanced materials processing and design (AMPD) –
Procesarea şi designul avansat al materialelor (în limba engleză);
ŞtiinŃe ale comunicării: Technologies de la traduction automatique – Tehnologia traducerii
automate (în limba franceză).
Se observă oferta deosebit de importantă pe care FILS o pune la dispoziŃia doritorilor de studii
inginereşti desfăşurate integral în trei limbi de circulaŃie internaŃională, atât prin faptul că reflectă
structura de ansamblu a studiilor din cadrul UniversităŃii POLITEHNICA Bucureşti, dar şi datorită
programelor proprii, inclusiv de existenŃa Anului pregătitor pentru Limba germană, oferit fără taxă
candidaŃilor.
Logistica necesară desfăşurării ciclurilor de învăŃământ, în condiŃiile standardelor înalte de
calitate specifice universităŃii, a fost asigurată cu precădere de personalul didactic, nedidactic şi
auxiliar din cadrul facultăŃii, cu ajutorul cadrelor didactice din UPB şi invitate de la instituŃii de
învăŃământ superior din străinătate sau din Ńară, care susŃin activităŃi didactice şi cu sprijinul
nemijlocit al conducerii UniversităŃii POLITEHNICA Bucureşti.
4

Este de remarcat efortul deosebit al DILS pentru acreditarea programelor de studii existente şi
de propunere a unora noi, dar şi de întărire a comunităŃii academice din cadrul departamentului prin
mărirea numărului de cadrelor didactice tinere şi prin politica de promovare a acestora. Ca
departament de specialitate al facultăŃii, rolul său a devenit din ce în ce mai important prin întreaga
activitate desfăşurată.
Deopotrivă este meritorie şi activitatea DCLM, care, printre altele, a realizat acreditarea
programului pregătitor pentru Limba română, destinat studenŃilor străini veniŃi la studii în cadrul
universităŃii şi care s-a dovedit de succes, din toate punctele de vedere.
Îmbinarea programelor de studii inginereşti specifice facultăŃilor universităŃii cu cele dezvoltate
în cadrul FILS, reprezintă un punct de plecare propice pentru a se înscrie în cadrul eforturilor UPB
de a răspunde „noutăŃilor cheie” propuse de noul Program Cadru la nivel european şi principalelor
obiective strategice pentru învăŃământul terŃiar, identificate de ConferinŃa miniştrilor educaŃiei
(Paris, 2018). Prin acestea se consideră că se trece într-o nouă etapă de dezvoltare a învăŃământului
superior, după cea a universităŃii aşa cum a fost descrisă de Humbold la cea a „masificării”
educaŃiei universitare. Astfel, programele de studii, respectiv calificările universitare îşi pierd din
importanŃă, accentul fiind pus pe „învăŃarea flexibilă, organizată în module”, care permit achiziŃia
rapidă a unor competenŃe cerute de piaŃa muncii, înalt tehnologizată.
Implementarea acestor obiective strategice la nivel naŃional, are loc în contextul scăderii
continue a populaŃiei şcolare, ceea ce implică noi provocări pentru sistemul de învăŃământ superior
în general şi pentru Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, ca parte a acestui sistem, în particular.
Pentru a răspunde acestor cerinŃe, ca parte a comunităŃii academice a UniversităŃii
POLITEHNICA din Bucureşti şi a eforturilor întreprinse de aceasta în acest sens, FILS are în
vedere, pentru perioada 2020-2024, următoarele obiective:
 Atragerea unei mase critice de studenŃi şi cadre didactice de valoare;
 Asigurarea unui mediu favorabil activităŃilor didactice şi de cercetare pentru studenŃi şi
cadre didactice;
 Creşterea numărului şi dinamizarea parteneriatelor instituŃionale cu licee de renume şi
atragerea elevilor acestora către studiile tehnice în limbi străine;
 Dezvoltarea parteneriatelor cu institute de cercetare, universităŃi şi facultăŃi din Ńară şi
străinătate;
 Creşterea rolului tehnologiilor informaŃiei şi comunicării în procesele de predare şi învăŃare;
 Corelarea procesului educaŃional cu nevoile exprimate de piaŃa forŃei de muncă, inclusiv
prin punerea accentului pe competenŃele transversale;
 ÎmbunătăŃirea sistemelor suport pentru studenŃi (consilierea şi orientarea în carieră, tutoriat,
burse, servicii sociale, sprijinirea asociaŃiilor studenŃeşti);
 Creşterea calităŃii informaŃiilor pentru asigurarea predictibilităŃii dezvoltării carierei
profesionale;
 Atragerea absolvenŃilor în programe de formare sau cercetare şi sprijinirea activă a asociaŃiei
Alumni;
 Valorificarea experienŃei participanŃilor la proiecte naŃionale şi internaŃionale;
 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a facultăŃii, inclusiv utilizarea celei din Centrul de
Cercetări CAMPUS;
 Sprijinirea proiectelor comune cu mediul economic;
 Sprijinirea și încurajarea iniŃiativelor personale;
 Asigurarea unui climat de participare activă a membrilor comunităŃii academice la
activităŃile acesteia, precum şi asigurarea unui mediu de încredere, deschidere, transparenŃă
şi sprijin;
 Implicarea activă a tuturor membrilor facultăŃii în procesele decizionale şi creşterea
transparenŃei în luarea deciziilor;
 Creşterea rolului tehnologiilor informaŃiei şi comunicării în procesele decizionale şi de
management ale facultăŃii;
 Aplicarea proceselor interne de asigurare a calităŃii în mod consecvent şi transparent;
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 Promovarea valorilor dreptăŃii, eticii, libertăŃii academice, toleranŃei, democraŃiei
participative, egalităŃii de şanse şi sustenabilităŃii.

2. MANAGEMENTUL ACADEMIC
În ultima perioadă, mediul academic a traversat un proces continuu de transformare și
globalizare, ca urmare a reconsiderării funcŃiei sociale a învăŃământului superior, prin trecerea de la
un învăŃământ de elită la un învăŃământ de masă.
Având în vedere contextul în care îşi desfăşoară activitatea sistemul de educaŃie superioară, de
cerinŃele la care trebuie să răspundă şi de obiectivele pe care şi le-a propus universitatea prin
programul managerial al Rectorului, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine îşi propune, pentru
perioada 2020-2024, acŃiuni precum:
 creşterea atractivităŃii şi competitivităŃii ofertei educaŃionale pe ciclurile de licenŃă şi
masterat;
 îmbunătăŃirea accesului persoanelor dezavantajate, a tinerilor din mediul rural şi readucerea
în sistem a adulŃilor care nu au studii superioare;
 poziŃionarea studentului în centrul activităŃilor de învăŃare şi predare;
 instruirea studenŃilor pentru a deveni cetăŃeni responsabili;
 formarea studenŃilor ca lideri ai viitorului;
 formarea de specialişti cu competenŃe transversale şi interdisciplinare;
 modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii;
 urmărirea prin procesul de predare a rezultatelor învăŃării, a capacităŃii de dezvoltare
profesională şi a spiritului antreprenorial;
 utilizarea tehnologiilor moderne în procesele de predare şi învăŃare;
 consolidarea reputaŃiei naŃionale şi internaŃionale.
 Înnoirea permanentă a conŃinutului disciplinelor din curriculum;
 Dezvoltarea cursurilor cu abordare problematizată, care să permită răspunsuri rapide la
exigenŃele locurilor de muncă;
 Dezvoltarea aplicaŃiilor cu un corespondent în mediile de producŃie, economico-financiare,
administrative;
 Sporirea flexibilităŃii în ceea ce priveşte mobilitatea orizontală a studenŃilor;
 Creşterea ponderii activităţilor de pregătire individuală a studenţilor.
Creşterea calităŃii programelor noastre de studiu trebuie să aibă în vedere dezvoltarea
capacităŃilor de comunicare, creativitate şi inovare, de adaptare la schimbare şi nu în ultimul rând
organizarea acestora în module.
În privinŃa practicii studenŃilor, trebuie consolidată şi crescută eficienŃa acestei activităŃi, prin o
legătură mai strânsă cu agenŃii economici, în vederea creşterii competenŃelor şi abilităŃilor practice
ale absolvenŃilor, pentru o mai bună integrare pe piaŃa muncii.
Conform tendinŃei mondiale, facultatea trebuie să devină şi un furnizor de formare continuă
pentru reactualizarea competenŃelor dobândite în formarea iniŃială şi dezvoltarea a noi competenŃe
ştiinŃifice. În acest sens se vor urmări:
o dezvoltarea structurii dedicate acestei activităŃi;
o diversificarea permanentă a ofertei de formare continuă;
o dezvoltarea şi implementarea unor programe modulare, flexibile, adaptate profilului şi nevoilor
educaŃionale ale cursanŃilor sau cerinŃelor exprimate de către agenŃii economici;
o crearea unui sistem de recunoaştere a competenŃelor deja dobândite, în contexte formale sau
non-formale;
o dezvoltarea unui portofoliu de cursuri postuniversitare, de preferinŃă în parteneriat cu operatori
economici sau asociaŃii profesionale, cu universităŃi de prestigiu din Ńară sau din străinătate;
o utilizarea tehnologiilor informării şi comunicării în sprijinul flexibilizării ofertei educaŃionale şi
dezvoltării unor programe de educaŃie la distanŃă şi e-learning.
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Practica, atât la nivel de studii de licenŃă, cât şi de masterat, trebuie să contribuie la creşterea
competenŃelor, dar mai ales a abilităŃilor practice ale absolvenŃilor şi la o mai bună integrare pe
piaŃa muncii. Prin urmare, o atenŃie deosebită se va acorda consolidării şi creşterii eficienŃei acestei
activităŃi, în special prin mărirea numărului de agenŃi economici cu care să se încheie parteneriate.
O continuare firească a activităŃii de practică va fi reprezentată de sprijinirea organizării, în
colaborare cu operatorii comerciali, a unor programe de internship şi trainership, în care să fie
antrenaŃi cei mai buni studenŃi ai UniversităŃii POLITEHNICA din Bucureşti.

3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂłII DE CERCETARE
Activitatea de cercetare ştiinŃifică şi vizibilitatea acesteia reprezintă o prioritate şi o preocupare
constantă a conducerii universităŃii, care face parte din strategia managerială propusă de Rector şi în
care se regăseşte şi comunitatea academică din cadrul FILS, care îşi propune ca direcŃii de acŃiune:
1. stabilirea temelor de cercetare prioritare corespunzătoare domeniilor de competenŃă, în acord cu
Programul Orizont 2020 şi Strategia naŃională de cercetare, dezvoltare şi inovare2014-2020.
Potrivit acestora, temele principale care trebuie avute în vedere sunt: sănătate, schimbări
demografice şi bunăstare; securitate alimentară, agricultură şi silvicultură durabile, cercetare marină
şi maritimă şi privind apele interioare şi bioeconomie; surse de energie sigure, ecologice şi
eficiente; transporturi inteligente, ecologice şi integrate; acŃiuni de combatere a schimbărilor
climatice, de mediu, utilizarea eficientă a resurselor şi materiilor prime; Europa într-o lume în
schimbare – societăŃi favorabile incluziunii, inovatoare şi reflexive; societăŃi sigure – protejarea
libertăŃii şi securităŃii Europei şi a cetăŃenilor săi; Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor; spaŃiu;
securitate, fotonică, microelectronică şi nanoelectronică, nanotehnologiile, materialele avansate,
sistemele avansate de fabricaŃie şi de prelucrare şi biotehnologia.
Interdisciplinaritatea acestor domenii impun o colaborarea strânsă între specialiştii DILS şi a
colaboratorilor din diferite domenii de activitate.
2. Valorificarea oportunităŃilor de infrastructură oferite de Institutele de Cercetare ale UPB
- CAMPUS şi PRECIS, prin informaŃii oferite de UPB privind condiŃiile de acces, de lucru, cadrul
administrativ etc., dar şi a celor două de cercetare din cadrul facultăŃii.
3. Sprijinirea grupurilor de cercetare interdisciplinare şi atragerea în colectivele de cercetare a
studenŃilor de top.
4. Valorificarea oportunităŃilor oferite de activitatea AsociaŃiei Alumni.

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine a beneficiat şi beneficiază, în înfiinŃarea şi dezvoltarea
sa, de implicarea unor personalităŃi ştiinŃifice de prestigiu, a căror activitate s-a orientat şi în direcŃia
formării următoarei generaŃii de cadre didactice. Astfel a fost posibilă întinerirea corpului profesoral
al facultăŃii, realitate care se înscrie în tendinŃa generală promovată în universitate.
Cum performanŃa poate fi atinsă doar cu resurse umane de calitate, se va urmări în continuare:
 promovarea excelenŃei academice;
 promovarea unei culturi organizaŃionale bazată pe performanŃă, probitate, etică şi
nediscriminare;
 susŃinerea planului de dezvoltare în carieră, pentru fiecare cadru didactic, în concordanŃă cu
strategia facultăŃii, inclusiv prin participarea la programe de formare continuă;
 promovarea prestigiului profesional al cadrelor didactice;
 selecŃia celor mai performanŃi tineri care doresc să urmeze o carieră didactică;
 cultivarea dialogului permanent cu întreaga comunitate, inclusiv prin implicarea personalul
didactic şi de cercetare şi a personalului didactic auxiliar, în procesul de adoptare a
deciziilor;
 menŃinerea şi susŃinerea dialogului sindical;
 îmbunătăŃirea permanentă a condiŃiilor de muncă, inclusiv asigurarea mijloacelor moderne
în procesul didactic, de cercetare şi de management;
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susŃinerea în comunitatea academică a profesorilor creatori de şcoală, membri ai forurilor
ştiinŃifice naŃionale sau internaŃionale.

5. STUDENłII
StudenŃii reprezintă capitalul, raŃiunea desfăşurării întregii activităŃi în cadrul universităŃii, ceea
ce implică faptul că obiectivele, planurile de acŃiune, politicile şi strategiile dezvoltate, precum şi
prin principiile aplicate de universitate, serveşte interesele studentului. În consecinŃă, actul de
decizie în interiorul universităŃii trebuie să fie exercitat împreună cu studenŃii şi pentru studenŃi şi
trebuie să vizeze atât conŃinuturile didactice, cât şi modul de organizare a activităŃilor didactice şi a
activităŃilor-suport, asociate procesului didactic (servicii de consiliere profesională şi pentru carieră,
servicii IT, asistenŃă medicală, biblioteci, cămine, cantine, servicii culturale, sportive, facilităŃi de
petrecere a timpului liber etc.).
Dezvoltarea personală a studenŃilor este unul dintre dezideratele asumate prin obiectivele
propuse de universitate şi implicit de facultate, prin creşterea calităŃii serviciilor academice, sociale
şi culturale oferite studenŃilor.
Încurajând responsabilitatea personală în pregătirea pentru viitor şi având în vedere promovarea
valorilor în pregătirea profesională, se au în vedere următoarele principii:
- asigurarea libertăŃilor academice şi încurajării opiniilor studenŃilor şi ale organizaŃiilor
acestora;
- participarea studenŃilor la procesul de decizie şi evaluare universitară;
- promovarea principiilor de etică şi deontologie profesională în rândurile studenŃilor, prin
descurajarea oricărei practici de fraudare a examenelor, a plagiatului lucrărilor de
finalizare a studiilor;
- promovarea valorilor importante, de referinŃă în societate: cultul muncii, corectitudinea,
cinstea, morala, toleranŃa, generozitatea, dialogul, respectul de sine şi faŃă de semeni;
- formarea în spiritul principiilor democratice şi dezvoltarea spiritului civic;
- acordarea unei atenŃii sporite dimensiunii sociale a facultăŃii, astfel încât să fie asigurat
accesul la activităŃile didactice şi de cercetare ştiinŃifică pentru toŃi tinerii.
łinând seama de aceste principii, FILS se raliază noii strategii care va fi propusă spre aprobare
Senatului universităŃii, prin care se urmăreşte:
1. MenŃinerea şi dezvoltarea competenŃelor în ştiinŃe fundamentale şi inginereşti, indispensabile
pentru durabilitatea dezvoltării tehnologice;
2. Orientarea activă spre formarea de soft skills şi competenŃe sociale şi relaŃionale, complementar
cu formarea competenŃelor cognitive;
3. Dezvoltarea personală a studenŃilor, spre a putea dobândi mai multă autonomie, originalitate,
creativitate şi capacitate de comunicare şi spirit antreprenorial, capacitate de elaborare de strategii şi
politici, precum şi formarea abilităŃilor pentru adaptarea la situaŃii noi;
4. Încurajarea învăŃării limbilor străine într-un context de actualitate, de percepere a specificului
cultural şi de comunicare, specific mobilităŃii care caracterizează piaŃa muncii în spaŃiul Uniunii
Europene. Se va avea în vedere extinderea cooperărilor cu institutele culturale prezente la Bucureşti
şi sprijinirea prezenŃei acestora, în beneficiul studenŃilor, în campusul universităŃii;
5. Consolidarea cadrului instituŃional prin care studenŃii să poată opta, în limita unui procent stabilit
de către Senatul universităŃii, pentru diferite cursuri oferite de către universitate, la aceeaşi facultate
sau o alta din cadrul universităŃii, sau la altă universitate, în baza sistemului de credite transferabile;
6. Diversificarea programului de internaŃionalizare a universităŃii, inclusiv prin încurajarea
participării studenŃilor la programe de mobilitate profesională, care le asigură contactul cu
experienŃe de învăŃare noi, prin programe comune de studii, colaborări ştiinŃifice în programele
europene, dar şi încurajarea şi sprijinirea participării la dialogul naŃional şi european al studenŃilor,
prin activarea în organizaŃiile de profil de la acest nivel;
7. Asigurarea dialogului permanent cu studenŃii şi organizaŃiile acestora, atât la nivel de facultate,
cât şi la nivel de universitate, precum și întărirea cadrului instituŃional pentru implementarea
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prevederilor Codului studentului;
8. Încurajarea activităŃilor extra curriculare prin colaborare cu organizaŃiile şi asociaŃiile studenŃeşti
din universitate, cu organizaŃiile non-guvernamentale, cu reprezentanŃi din sectorul privat şi sectorul
public;
9. SusŃinerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studenŃesc şi recunoaşterea acestei activităŃi
prin sistemul de credite, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare şi procedurile aplicate la nivelul
UPB;
10. Sprijinirea studenŃilor pentru a beneficia de mai multe locuri în tabere gratuite;
11. Încurajarea absolvenŃilor cu cele mai bune rezultate profesionale să devină cadre didactice.
OrganizaŃiile studenŃeşti sunt un partener de dialog esenŃial al facultăŃii în încercarea de a
răspunde în mod pro-activ nevoilor studenŃilor, sprijinirea acestora în promovarea proiectelor
dezvoltate cu şi pentru studenŃi fiind o prioritate.
O preocupare importantă o constituie sprijinirea studenŃilor în vederea integrării pe piaŃa
muncii. Astfel, accentul va fi pus pe practica studenŃească şi în acest sens, vor fi dezvoltate
parteneriatele cu agenŃii economici care organizează stagii de pregătire practică pentru viitorii
ingineri.

6. INTERNAłIONALIZARE
łinând seama de cele două mari fenomene care au determinat schimbări majore în spaŃiul
academic mondial şi anume internaŃionalizarea şi masificarea învăŃământului superior, o
universitate de top nu îşi mai poate defini rolul fără o dimensiune regională sau internaŃională, nu
doar naŃională.
Astfel, este susŃinută tema că învăŃământul superior reprezintă un factor necesar al cooperării
transnaŃionale, al progresului social şi al bunăstării naŃiunilor.
Implicarea universităŃilor în procesul de internaŃionalizare presupune schimbarea abordărilor
clasice şi apariŃia unor noi provocări, cum ar fi:
recrutarea studenŃilor de pe o piaŃă globală; mecanisme internaŃionale de clasificare a universităŃilor
şi de ierarhizare a programelor de studii; noi sisteme şi proceduri de finanŃare a unor cercetări de
excelenŃă; profesionalizarea managerului în sistemul universitar, recrutarea realizându-se similar
marilor companii.
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine a jucat şi va juca în continuare un rol deosebit în cadrul
strategiei UPB privind:
creşterea mobilităŃii cadrelor didactice, în vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor internaŃionale;
implicarea activă a foştilor absolvenŃi ce lucrează în universităŃi şi centre de cercetare
prestigioase din străinătate;
participarea cadrelor didactice la conferinŃe ştiinŃifice de prestigiu internaŃional;
atragerea unor personalităŃi ştiinŃifice de prestigiu internaŃional pentru a participa în
structurile aferente facultăŃii, pentru a susŃine prelegeri ştiinŃifice sau chiar cu statut de cadre
didactice asociate;
creşterea numărului de studenŃi străini în facultate;
creşterea mobilităŃii studenŃilor;

7. CALITATEA EDUCAłIEI
Sistemul de asigurare a calităŃii are rolul de a creşte încrederea societăŃii în rezultatele activităŃii
academice, şi stă la baza recunoaşterii reciproce a diplomelor şi calificărilor, ca o condiŃie esenŃială
pentru mobilitatea forŃei de muncă.
Facultatea trebuie să participe activ la transformarea Sistemului de Management al CalităŃii
(SMC) din UPB, conform deciziilor enunŃate în 2015 pentru Standardele de Asigurare a
CalităŃii în SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior. Astfel, SMC va trebuie să ofere
comunităŃii academice şi societăŃii în ansamblul ei informaŃii clare şi detaliate despre calitatea
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activităŃii universităŃii şi direcŃiile de îmbunătăŃire.
Totodată, persoanele abilitate din facultate, în baza consultării cu întregul personal academic,
trebuie să se implice în dezvoltarea unor proceduri clare şi relevante pentru evaluarea activităŃii
academice şi de cercetare, care să fie aplicate consecvent şi să aibă potenŃialul de dezvoltare a unei
culturi a calităŃii în rândul cadrelor didactice şi al studenŃilor.
Atât la nivelul facultăŃii, cât şi la cel al universităŃii, este necesară crearea unor bucle de reacŃie
care să faciliteze învăŃarea, diseminarea informaŃiilor despre bunele practici şi să asigure un timp
scurt de răspuns pentru utilizarea eficientă a rezultatelor evaluărilor.
Pentru succesul facultăŃii este imperios necesară abordarea colectivă de la nivelul celor mai mici
entităŃi, alături de cea individuală, a demersurilor de schimbare organizaŃională.
În contextul competiŃiei pe piaŃa educaŃională, facultatea trebuie să îşi adapteze conceptual
sistemul de management al calităŃii, ca parte integrantă al celui dezvoltat de universitate, astfel încât
să facă faŃă cerinŃelor impuse de standardele de calitate.
Având în vedere obiectivele strategice ale universităŃii, se impun pentru FILS următoarele:
1. autoevaluarea periodică a programelor de studii de licenŃă şi masterat;
2. evaluarea anuală a rezultatelor obŃinute în programele de studii organizate;
3. promovarea transparenŃei cu privire la calitatea procesului de învăŃământ;
4. evaluarea anuală a cadrelor didactice de către studenŃi, prin autoevaluare şi evaluare colegială;

8. MANAGEMENTUL STRATEGIC, FINANCIAR, INVESTIłIONAL ŞI
ADMINISTRATIV
Această componentă managerială trebuie să se încadreze în viziunea rectorului ales, astfel încât
FILS trebuie să identifice domeniile în care poate contribui şi pentru care UPB doreşte să valorifice
avantajul competitiv.
Inovarea şi îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor necesită deschiderea spre schimbare şi
convingerea că se poate învăŃa din afara comunităŃii. De aceea, trebuie cultivată disponibilitatea de
expunere la evaluări şi acceptarea propriilor greşeli, din care se poate învăŃa.
Managementul strategic se va concentra pe imaginea şi identitatea facultăŃii, independentă, dar
şi ca parte a UPB şi va identifica direcŃiile de dezvoltare pe termen lung, asigurându-se un echilibru
între raŃionalizarea resurselor, inovarea în demersurile organizaŃionale şi prezervarea valorilor.
În acest context trebuie valorificate şi de către facultatea noastră a facilităŃilor realizate de UPB,
în urma celor mai mari investiŃii în infrastructură din ultimii 40 de ani.
Managementul financiar trebuie să răspundă diverselor macro-provocări: bugete insuficiente
alocate învăŃământului superior, cercetării şi finanŃării investiŃiilor publice pentru proiecte de
dezvoltare a infrastructurii; context economic delicat ce limitează parteneriatul cu firme private.
Deşi facultatea are puŃine instrumente financiare la dispoziŃie, poate contribui la creşterea
veniturilor:
• atragerea de studenŃi străini în programe de licenŃă şi masterat;
• utilizarea raŃională a infrastructurii implicate în procesul educaŃional şi de cercetare;
• participarea la competiŃii de proiecte;
• crearea de parteneriate strategice cu mediul economic, pentru dezvoltarea unor centre de
proiectare
Managementul investiŃional va fi corelat cu procesul de investiŃii din UPB, urmărindu-se cu
precădere finalizarea reabilitării şi modernizării spaŃiilor existente, dotarea laboratoarelor didactice
şi de cercetare, precum şi alocarea de spaŃii adecvate pentru desfăşurarea activităŃii.
Va fi analizată oportunitatea creării şi dotării cu tehnică de înaltă performanŃă a unor laboratoare
de cercetare acreditate pentru activităŃi de certificare şi expertizare tehnică. Totodată, va fi finalizată
dezvoltarea infrastructurii de date a universităŃii în facultate, prin dotarea secretariatelor facultăŃii şi
departamentelor cu echipamente moderne.
Managementul administrativ va fi orientat către creşterea performanŃei, concomitent cu
reducerea birocraŃiei, prin adoptarea exemplelor de bună practică din alte facultăŃi.
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Vor fi integrate procedurile pentru eficientizarea activităŃii elaborate de UPB şi se va extinde
utilizarea instrumentelor digitale de lucru, astfel încât să se diminueze timpul necesar procesării
documentelor şi să crească gradul de transparenŃă decizională. Totodată, prin implementarea
acestor proceduri la nivelul facultăŃii se va asigura compatibilitatea managementului.
Se vor sprijini demersurile departamentelor şi administraŃiei de continuare a angajărilor pentru
completarea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

9. RESPONSABILITATE SOCIALĂ, COMUNICAREA ŞI
PARTENERIATELE. TRANSFORMAREA DIGITALǍ
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a adoptat conceptul de responsabilitate globală,
pentru cercetările efectuate şii pe cel de responsabilitate socială în activităŃile pe care le desfăşoară,
iar Facultatea de Inginerie în Limbi Străine îşi asumă principiile şi obiectivele responsabilităŃii
sociale enunŃate în Carta UniversităŃii şi în Programul managerial al Rectorului ales.
Se are în vedere, astfel, creşterea rolului universităŃii şi implicit a facultăŃilor din componenŃa
acesteia, în edificarea unei societăŃi incluzive, bazate pe valorile respectării demnităŃii umane,
libertăŃii, democraŃiei, egalităŃii, statului de drept şi drepturilor omului, în care se promovează
interculturalitatea, toleranŃa şi asigurarea egalităŃii de şanse.
În acest sens, toate acŃiunile facultăŃii vor avea în vedere:
 dialogul activ cu societatea – prin dezvoltarea legăturilor cu facultăŃile din România şi
străinătate, promovarea imaginii facultăŃii şi a ofertei sale educaŃionale, activarea AsociaŃiei
Alumni, dezvoltarea dialogului cu sindicatele şi organizaŃiile studenŃeşti;
 promovarea dialogului cu mediul economic – prin încheierea de protocoale de cooperare
didactică şi de cercetare, cu un număr cât mai ridicat de societăŃi comerciale; implicarea
comunităŃii Alumni; valorificarea activităŃii studenŃilor angajaŃi în diferite firme; realizarea
de parteneriate cu organizaŃiile profesionale; structurarea informaŃiilor privind oferta
existentă pentru locuri de muncă, programe de internship, burse, locuri de practică, precum
şi oferta facultăŃii în domeniul cercetării, consultanŃei, expertizei tehnice şi serviciilor,
participarea pro-activă la evenimentele POLIFEST;
 încurajarea învăŃării şi a accesului egal la oportunităŃi – prin utilizarea întregului spectru de
măsuri asigurate de UPB, atât în ceea ce priveşte comunitatea universităŃii, cât şi în ceea ce
priveşte grupurile sociale cu care facultatea interacŃionează;
 împărtăşirea expertizei – prin promovarea colaborărilor internaŃionale pentru transferul de
cunoaştere, în spiritul responsabilităŃii globale în spaŃiul cercetării;
 susŃinerea profesioniştilor – prin sprijinirea participării acestora la evenimente ştiinŃifice,
evenimente cu caracter antreprenorial sau promovarea tinerilor lideri în domeniul
antreprenorial în cadrul iniŃiativelor universităŃii;
 minimizarea impactului asuprea mediului înconjurător – prin participarea la iniŃiativele
UPB privind proiectarea şi asigurarea unei politici de reciclare la nivel instituŃional,
minimizarea consumului de hârtie şi energie, precum şi la cea de prezervare a campusului
universităŃii ca ”oază verde” în mijlocul oraşului;
 etica şi transparenŃa – prin respectarea deontologiei profesionale, a valorilor corectitudinii
academice, onestităŃii şi a drepturilor de autor, dar şi prin asigurarea accesului la informaŃiile
publice.
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