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De ce?

Diagnoze și expertize

tehnice în ingineria

mecanică

Există oportunități de angajare atractive după 

terminarea acestui master

Se predau într-o manieră modernă discipline 

interesante și utile

Există multe aplicații în laborator, efectuate cu 

aparatură modernă

Există posibilitatea unor deplasări la universități de 

prestigiu din Europa, pentru studiu și practică

Există posibilități de continuare a studiilor după 

terminarea masterului

Îmi va plăcea?

Programul de studiu este acreditat de către ARACIS. 

Planul de învățământ corespunde cerințelor angajatorilor 

din domeniile vizate

Se folosește baza materială a Facultății de Mecanică, cu 

laboratoare didactice și de cercetare dotate la nivelul 

cerințelor actuale, în domeniile: Studiu metalografic, 

Încercări mecanice, Tehnică de calcul, Vibrații și acustică, 

Analiză cu elemente finite, Defectoscopie, Analiza 

experimentală a tensiunilor etc

Existența acordurilor Erasmus creează posibilitatea 

efectuării unor stagii de studiu sau de practică de 3-6 luni 

în universități de prestigiu din Europa

Există posibilitatea continuării studiilor prin doctorat în 

domeniile ingineriei mecanice sau a ingineriei materialelor

Info admitereOportunități de angajare
Inginer pentru laboratoare uzinale;

Inginer pentru sisteme energetice și chimice;

Inginer în domeniul sistemelor de transport;

Inginer pentru serviciile de reparații și întreținere;

Inginer pentru diagnosticarea instalațiilor industriale;

Inginer pentru diagnosticarea și evaluarea 

evenimentelor industriale;

Învățământ tehnic;

Prin continuarea studiilor se poate obține dreptul de 

investigare și evaluare a accidentelor (de exemplu ca 

inspector în cadrul ITM), titlul de Expert tehnic judiciar 

etc.

Metoda de selecție: concurs de dosare.

Media de admitere = Media examenului de 

diplomă/licență.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de 

admitere la master:

 Cerere de înscriere;

 Diplomă de bacalaureat sau echivalent, în original;

 Diplomă de studii superioare sau echivalent, în 

original;

 Certificat de naștere (copie);

 Chitanță de plată a taxei de înscriere la concurs;

 Adeverință medicală;

 Trei fotografii tip buletin de identitate;

 Dosar plic.


