
Facultatea de Construcții de Mașini și 

Management Industrial

Tehnologii avansare

de fabricație

Inginerie Industrială

Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi”
din Iași



Puncte tari

Admiterea la programul de studii universitare de 

masterat se realizează pe baza notelor obținute la 

examenul de diplomă și la interviu.

Media de admitere se calculează cu relația:

M=0,7·Mdipl+0,3·Mi

în care:

Mdipl  este media obținută la examenul de diplomă,

Mi  este nota obținută la interviu.

Interviul va consta în prezentarea liberă, în maximum 5 

minute, a unui eseu privind motivația și așteptările 

candidatului pentru specializarea de masterat.

Absolvenţii TAF beneficiază de o arie largă de 

acoperire, atât pe plan ocupațional cât și al 

competențelor dobândite, în următoarele domenii:

 Procese tehnologice avansate de prelucrare și 

asamblare; 

 Proiectare asistată de calculator avansată a 

produselor și proceselor (CAD/CAE/CAM/PDM/PLM);

 Modelarea şi simularea proceselor tehnologice;

 Cercetare, dezvoltare, inovare în inginerie;

 Managementul fabricației.

Colaborarea facultății cu o gamă largă de companii de 

renume ca  RENAULT,  DELPHI ,  AUTOLIV,  

CONTINENTAL, TENARIS, OMCO, BMT, TotalGaz, 

Grup CONEX, RULMENTI SA, REMAR SA, CENIT, 

ATEXIS oferă premizele apropierii de mediul industrial 

real în vederea unei rapide integrări a absolvenților.

Este un pol de învățământ superior și de cercetare cu 

tradiție la nivel de excelență pentru domeniul Inginerie 

industrială, fiind totodată una dintre cele mai puternice 

școli de inventică

Dispune de un corp academic de elită şi de o bază 

materială capabile să susțină excelența în procesele 

didactice

Programe de schimburi de studenți și profesori cu țări 

precum: Germania, Danemarca, Anglia, Franța, Belgia, 

Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Ucraina, Rep. Moldova

Asigură aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice 

dobândite de absolvenții programelor de studii de 

licență din domeniul Inginerie industrială și nu numai, 

prin promovarea în procesul didactic a celor mai noi 

cunoștințe și a celor mai moderne tehnologii

Angajabilitate foarte bună a absolvenților, în domeniul 

specific de pregătire și în domenii conexe

Voi regăsi în obiectivele educaţionale soluţia pentru 
dezvoltarea profesională

Voi înțelege că TAF urmărește conectarea 
învățământului superior românesc în domeniul 
ingineriei fabricației la sistemele de învățământ 
internaționale pe criterii de performanță și 
complementaritate

Voi ști să profit de resursele de învățare oferite de 
TAF și de oportunitățile de pe piața muncii din 
domeniu

Voi învăța să îmi placă ceea ce fac, să consider 
cadrele didactice ca parteneri și să îmi construiesc 
singur oportunități de dezvoltare personală și 
profesională

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Tehnologii avansate  

de fabricație

Tehnologii avansate de fabricație (TAF) este un 

program de studii universitare de masterat de 

perpetuă actualitate, care asigură condiții optime 

formării de ingineri cu o pregătire științifică și 

tehnică la nivel înalt și  cu o arie largă de acoperire 

ocupaţională,  capabili să se integreze foarte bine 

pe piața muncii înalt calificate din țară și din 

străinătate.

De ce?

Îmi va plăcea?

Info admitereOportunități de angajare

Pentru mai multe informații și date de contact

http://www.cm.tuiasi.ro/studii/ www.tuiasi.ro


