
Procesarea avansată 

a resurselor proteice

Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi”
din Iași

Facultatea de Textile Pielărie și Management 

Industrial

Inginerie chimică



Info admitereOportunități de angajare

Puncte tari

Programul „Procesarea avansată a resurselor 

proteice” pregătește specialiști cu competențe 

inginerești, compatibili cu nevoile actuale, dar mai ales 

viitoare, de pe piața muncii internă și europeană din 

sectorul biomaterialelor, materialelor biodegradabile 

și tehnologiilor eco-prietenoase. Deși pare a viza un 

domeniu îngust de specializare, acest program 

masteral oferă oportunități de angajare în sfere 

diverse, cu deschidere spre domenii de vârf: 

 sfera didactică, în învățământul superior;

 sfera cercetării aplicative în domeniul materialelor 

polimerice, bioingineriei, biochimiei, medicinei 

regenerative, chimiei verzi;

 sfera productivă, în industria farmaceutică și 

cosmetică, domeniul biomaterialelor pentru aplicații 

medicale, industria alimentară etc.

Este un domeniu de studiu considerat prioritar pentru 

cercetarea şi economia europeană, cu multiple 

implicații în dezvoltarea societății moderne

Este o extindere a ingineriei chimice spre un domeniu 

de vârf al cercetării și tehnologiei contemporane, cel al 

științelor vieții

Vine să suplinească în avans o cerință imediat viitoare 

pe piața muncii europene, formând resursa umană 

specializată în prelucrarea proteinelor din surse 

naturale prin tehnologii eminamente chimice, în scopul 

obținerii de bioproduse cu aplicații industriale, 

biomedicale și dermocosmetice

Se circumscrie paradigmei dezvoltării durabile, 

deoarece vizează valorificarea superioară a unei game 

largi de resurse regenerabile, de origine animală sau 

vegetală, pentru obținerea de materiale și produse de 

origine biologică, cu impact redus asupra mediului

Am o formație de inginer chimist, bioinginer, 

biochimist, agroinginer

Mă interesează mecanismele de funcționare a lumii 

vii, la nivel molecular

Mă interesează domeniul chimiei sau al biochimiei 

și am cunoștințe în domeniul compușilor 

macromoleculari naturali (biomacromoleculelor)

Mă interesează domeniul științei materialelor și 

doresc să știu mai multe despre tehnologiile de 

obținere și aplicațiile bioproduselor și biomate-

rialelor proteice, în general a materialelor 

biodegradabile și eco-prietenoase

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Vei adăuga valoare cunoștințelor acumulate la 

nivelul studiilor de licență, prin pătrunderea într-

un domeniu care răspunde necesităților actuale. 

Ai șansa de a deveni un specialist  într-un domeniu 

interdisciplinar – bioproduse și biomateriale – cu 

valențe inginerești, cu o dinamică rapidă de 

dezvoltare, cu aplicații în medicină, bioinginerie, 

industria alimentară, protecția mediului etc. 

Pentru mai multe informații și date de contact

www.tex.tuiasi.ro www.tuiasi.ro

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 

Procesarea avansată a

resurselor proteice

Îmi va plăcea?


