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Caracteristici 
 

  Accent deosebit pus pe învățarea limbilor străine în scoli prin redare a materiilor 
în limbi de circulaţie internațională (engleză, franceză, germană), precum şi în 

limbile minorităţilor (maghiară, germană, sârbă)  
 

 Există o strânsă colaborare cu universități din întreaga lume 

 
 Sistemul de Învăţământ superior cuprinde 8 Universități de stat şi 

private, cu 42 de facultăţi, cu 31.960 studenţi în anul şcolar 2013/2014 
 

 Universitatea Politehnica din Timişoara, înfiinţată in anul 1920, este una din cele 

mai mari şi renumite Universităţi din Europa Centrală şi de Est. Facultăți: 
Arhitectură şi Urbanism, Automatică şi Calculatoare, Construcții, Chimie Industrială şi 

Ingineria Mediului, Electronică şi Telecomunicaţii, Electrotehnică şi Electroenergetica, 

Inginerie din Hunedoara, Management în Producţie şi Transporturi, Mecanică, Științe ale 

Comunicării 

 
 Universitatea de Vest din Timișoara a înregistrat o creştere de 60% a studenţilor 

înscrişi, începând cu anul 1999. Universitatea are 11 facultăți: Facultatea de Arte și 

Design, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Facultatea de Drept, Facultatea de 

Economie şi de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Facultatea de Matematică şi 

Informatică, Facultatea de Muzică si Teatru, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării 
 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 

(USAMVBT) înfiinţată in anul 1945, Universitatea are 6 facultăți: Facultatea de 

Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, 

Facultatea de Medicina Veterinara Timișoara, Facultatea de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

 
 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara, cu o tradiție 

de peste 65 de ani, are trei facultăți: Facultatea de medicină, Facultatea de medicină 

dentară și Facultatea de farmacie.  

 

Judeţul Timiş- SISTEM DE EDUCAŢIE PUTERNIC ŞI DIVERS  

 

 -  IMPORTANT CENTRU UNIVERSITAR  
 

http://www.upt.ro/Informatii_arhitectura-si-urbanism_126_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_automatica-si-calculatoare_128_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_chimie-industriala-si-ingineria-mediului_129_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_chimie-industriala-si-ingineria-mediului_129_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_electronica-si-telecomunicatii_131_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_electrotehnica-si-electroenergetica_132_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_electrotehnica-si-electroenergetica_132_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_inginerie-din-hunedoara_133_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_management-in-productie-si-transporturi_134_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_mecanica_135_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_stiinte-ale-comunicarii_136_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_stiinte-ale-comunicarii_136_ro.html
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 Mare diversitate a calificărilor în cadrul liceelor şi al şcolilor profesionale   

 

 În anul școlar 2013/2014  în județul Timiș funcționau 58 licee cu un număr de 
25.538 elevi. Din acestea 18 licee sunt cu profil tehnic. 

 
  În anul școlar 2012-2013, în județul Timiş, funcţionează 27 de unităţi şcolare 

de învăţământ profesional şi tehnic [18 licee și colegii tehnice (7.604 elevi), 3 

licee profil resurse (1.526 elevi), 4 licee profil servicii (3.948 elevi), 2 școli 
postliceale și de maiștri (3.407 elevi)].  

 
 Învățământ profesional şi tehnic: unitățile şcolare şcolarizează elevi în 17 

domenii de calificare: agricultură, chimie industrială, comerţ, construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice, economic, electric,  electromecanică,  electronică automatizări, 
estetica si îngrijirea corpului omenesc, fabricarea produselor din lemn, industrie 

alimentară, industrie textilă și pielărie, mecanică, producție media, protecția 
mediului, silvicultură, turism și alimentație. 

 

  


