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Puncte tari

Masterul „Dezvoltări în proiectarea produselor de 

încălţăminte şi marochinărie” oferă absolvenților săi  

șansa dezvoltării unei cariere de succes în sectorul 

industrial, cercetare sau învățământ, atât în România 

cât și în străinătate. În vederea  ocupării unor  poziții 

din categoriile designer proiectant, manager de 

produs sau proces, inginer sau cercetător, Facultatea 

de Textile Piele și Management Industrial din Iași este 

locul perfect pentru a avansa în cariera ta. Colaborăm 

cu producătorii naționali și internaționali din diferite 

companii pentru a crea legături strânse între 

studenților noștri și industria de profil. Asociația 

absolvenților (ASITEX) administrează un portalul al 

locurilor de muncă și numeroase oferte pot fi găsite la 

următoarea adresă:

http://www.asitexlocdemunca.blogspot.ro/

Programul de studiu „Dezvoltări în proiectarea 

produselor de încălţăminte și marochinărie” este 

adaptat la dinamica cunoașterii în domeniu și are un 

caracter multidisciplinar

Este singurul program de master în domeniul 

produselor de încălțăminte și marochinărie din țară și 

printre puținele din Europa, ceea ce permite 

absolvenților angajarea și integrare rapidă pe piața 

muncii. Atât la nivel național cât și European există 

numeroase oferte de locuri de muncă care se adresează 

specialiștilor cu studii superioare în domeniu

·Absolvenții vor putea să îndeplinească în mod creativ 

sarcini cu caracter ingineresc privind dezvoltarea de noi 

produse, tehnologii și procese în companii sau centre 

de cercetare care aparțin sectorului de încălțăminte și 

marochinărie

Voi acumula acele cunoștințe și competențe  care 
să-mi permită aplicarea pentru o poziție 
corespunzătoare și motivantă în cadrul firmelor de 
profil, atât în țară cât și în Europa

Voi obține bursă de studii care îmi va recompensa 
rezultatele obținute

Voi putea studia în alte universităţi din Europa în 
cadrul  programelor de schimb internațional și îmi 
voi putea completa pregătirea prin stagii de 
practică în companii reprezentative

Voi învăța într-un spațiu modern și voi  beneficia de 
competența și experiența unui corp profesoral cu 
recunoaștere națională și internațională

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Țara noastră este al patrulea producător al 

Uniunii Europene. Această remarcabilă  poziție ar 

putea fi păstrată numai dacă se bazează pe 

competitivitate susținută de o mare capacitate de 

inovare. „Dezvoltări în proiectarea produselor de 

încălțăminte și marochinărie” este un program 

gândit astfel încât să răspundă cerințelor 

sectorului.

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 

Info admitere

Pentru mai multe informații și date de contact

www.tex.tuiasi.ro www.tuiasi.ro
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Oportunități de angajare


