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Informații generale

Durata studiilor: 2 ani, 120  credite

Admitere pe baza mediei de finalizare a studiilor de 

licență

Se asigură cazare în căminele Universității

Industria alimentară și de prelucrare a produselor 

naturale.

Laboratoare de analiza și controlul produselor 

alimentare.

Institute de Cercetare, Proiectare Tehnologică și de 

Echipamente.

Consultanță și managementul proiectelor.

Continuarea studiilor prin doctorat.

Învățământ preuniversitar și universitar.

Programul de studii de masterat este ancorat la 

cerințele pieței forței de muncă și este convergent cu 

strategia națională de dezvoltare

Programul oferă cunoștințe aprofundate în domeniul 

procesării şi controlului produselor alimentare

Realizarea unei pregătiri interdisciplinare care permite 

abordarea de proiecte complexe cu aplicare în 

domeniul ingineriei și managementului

Evaluarea în mod critic a unor raționamente, ipoteze, 

concepte abstracte și date pentru a-și crea propriile 

raționamente care să contribuie la soluționarea unor 

probleme complexe dintr-un proces creativ

Permite înțelegerea influenței activităților inginerești 

asupra vieții și mediului și demonstrarea unei abordări 

etice și morale a sarcinilor inginerești și manageriale

Da, pentru că alimentul a devenit un instrument de 
comunicare, de descoperire, de integrare sau chiar 
de uimire

Da, pentru că vor fi cunoscute tehnologiile în 
continuă dezvoltare din domeniul industriei 
alimentare

Da, pentru că informațiile dobândite permit 
conceperea și conducerea proceselor specifice

Da, pentru că vor fi însușite tehnici moderne de 
analiză și control a produselor alimentare

Da, pentru că vor fi dezvoltate abilitățile 
manageriale și de marketing în domeniul abordării 
de proiecte complexe, precum și posibilitatea 
elaborării de strategii pe termen scurt și lung

De ce?

Istoria umanității a fost de la începuturi și până 

astăzi, istoria luptei pentru existență, pentru 

asigurarea hranei zilnice.

Programul de studii își propune formarea unor 

specialiști cu înaltă competență profesională, 

capabili să-și desfășoare activitatea în controlul,  

cercetarea, proiectarea și producția de bunuri 

alimentare.
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