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Stimate Domnule Rector,   

Stimați Domni Prorectori, 

Stimate Domnule Președinte al Senatului UPT,  

Stimați colegi în toate funcțiile Dvs. din trecut sau din prezent,  

Dragi și stimați studenți,  
 

Trăim un moment istoric, în care mesajele Regelui Ferdinand și ale părinților fondatori și 

continuatori ai Politehnicii sunt mai vii ca niciodată. 
 

Trăim un moment aniversar, în care sentimentele generate de mândria apartenenței la o 

Universitate de prestigiu, de recunoștința și aprecierea față de înaintașii noștri, și nu în ultimul 

rând, de bucuria de a face parte din marea familie unită și puternică a Universității noastre, sunt 

resimțite la o intensitate maximă. 
 

Trăim un moment unic, în care avem obligația să prefigurăm împreună viitorul, astfel încât peste 

100 de ani, urmașii noștri să privească înapoi cu mândrie și recunoștință, așa cum o facem și noi 

acum, la aniversarea Centenarului. 
 

Stimate Domnule Rector,   

Dragi studenți, 
 

La trecerea într-un nou veac de existență a Universității noaste, Facultatea de Ştiinţe ale 

Comunicării dorește să își reconfirme Misiunea didactică și de cercetare, și anume, în plan didactic, 

să formeze absolvenți capabili să activeze ca specialiști în domeniul comunicării și al relațiilor publice, 

pentru activități specifice ocupației, desfășurate în instituții, societăți comerciale, partide și 

organizații politice sau organizații nonguvernamentale; și traducători și interpreți pentru domeniile 

științific, tehnic, economic, administrativ, juridic, conform cerințelor de pe piața muncii din tară și 

din străinătate, iar în planul cercetării, să angajeze cadrele didactice în cercetări fundamentale, 

exploratorii și aplicate în domeniile comunicării, relațiilor publice, lingvisticii, traducerii și didacticii 

limbilor străine, în concordanță cu necesitățile comunității academice și profesionale. Asumarea 

misiunii Facultății de către cadrele didactice, și dorința acestora de a îmbunătăți continuu calitatea 

predării, învățării, cercetării și de a contribui la dezvoltarea cunoașterii în aceste domenii, toate s-au 

regăsit în valoarea absolvenților care se bucură de apreciere la locul lor de muncă, motiv pentru care 

le mulțumesc și pe această cale.  
 

În același timp, Facultatea dorește să reafirme că va continua să contribuie nemărginit si 

necondiționat prin activități specifice, la dezvoltarea universității noastre și la îndeplinirea 

dezideratelor asumate instituțional. 
 

Este cadoul și promisiunea pe care le facem noi, cadrele didactice ale Școlii de Comunicare și 

Traducere din cadrul Politehnicii, la acest moment aniversar! 

 
 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA! 
 

 

Prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș 
Decanul Facultății de Științe ale Comunicării 

Universitatea Politehnica Timișoara 


