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Îmi va plăcea?

Admiterea la master constă în concurs de dosare. 

Selecția candidaților se va face pe baza mediei de 

admitere care se calculează astfel:

Media de admitere = 0,75 x ML + 0,25 x MS, 

unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității. 

Perioada  de înscriere: 15 - 31 iulie 2013

Afișarea rezultatelor: 1 august 2013 

Absolvenții beneficiază de diplome recunoscute de 

Ministerul Educației Naționale, pregătirea acestora 

fiind în concordanță cu cerințele actuale de pe piața 

muncii.

Absolvenții se pot angaja ca: manager/director de 

calitate, responsabil cu asigurarea calității, consultant 

în domeniul TQM, șef de secție / departament, 

responsabil CTC, consilier de marketing, designer / 

proiectant de textile avansate, cercetător științific ș.a. 

Absolvenții acestui master pot să gestioneze în 

manieră unitară sistemele de management al calității 

implementate în societăţi industriale, indiferent de 

mărimea și complexitatea acestora. 

Masterul din domeniul asigurării calității produselor a 

avut o funcţionare continuă începând cu anul 1998, cu un 

procent de peste 90% diplome de disertație

Este o ofertă educațională acreditată ARACIS, care se 

încadrează în formula academică de tip Bologna, 

implementată în facultatea noastră din anul 2005

Programul de master asigură perfecționarea tehnică a 

inginerilor la nivelul standardelor internaționale, în 

condițiile reformei din învățământul superior românesc

Masterul permite specializarea în domeniul asigurării 

calității a tinerilor ingineri, dar și a celor cu experiență, 

astfel încât acești specialiști pot răspunde cerințelor 

moderne de management al firmei și de ținere sub 

control a proceselor industriale

Masteranzii pot participa la activitățile desfășurate în 

colaborare cu alte instituții de învățământ superior din 

țară și din străinătate

Vreau să aprofundez cunoștințele acumulate în cei 

patru ani de studii universitare și să învăț mai multe 

despre managementul calității (TQM), luarea 

deciziilor bazate pe fapte, monitorizarea online și 

offline a proceselor, proiectarea și dezvoltarea unor 

produse textile avansate etc.

Vreau să am posibilitatea de a participa la schimburi 

internaționale de studenți / tineri cercetători, în 

cadrul acordurilor încheiate cu universități 

europene

Doresc să învăț într-un mediu academic cu o bază 

materială adecvată, cadre didactice bine pregătite, 

care aplică tehnici moderne de predare-învățare, 

centrate pe student

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Asigurarea calității în 

domeniul textile-pielărie

De ce?

Nu este un secret că educația este cheia succesului. 

Angajatorii preferă ingineri licențiați având studii 

de master deoarece aceștia au dobândit 

cunoștințe de specialitate și competențe 

suplimentare, ce pot fi valorificate eficient în cadrul 

companiei. Nu uita că vei lucra într-un mediu de 

afaceri extrem de competitiv, deci este momentul 

să investești în dezvoltarea ta personală!

Puncte tari

Info admitereOportunități de angajare


