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ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CU LICENŢĂ 

 

Departamentul de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor  
organizează în anul universitar 2013-2014  

cursul de  MASTER cu denumirea 

 

CONSULTANŢĂ ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE 
 

  Master de cercetare / Inginerie industrială / 4 semestre / 120 CST 

 

Cursul are ca scop aprofundarea cunoştinţelor din domeniul Ingineriei 
 Industriale, analiza şi evaluarea sistemelor  mecanice; utilizarea tehnicilor avansate 
de modelare în proiectarea acestora; modelarea  structurală, cinematică şi dinamică a 
sistemelor mecanice acţionate electric, hidraulic, pneumatic etc.; prelucrarea datelor 
experimentale; metode de abordare sistemică a cercetării şi proiectării sistemelor 
mecanice; promovarea iniţiativei private prin intermediul unor cabinete individuale de 
consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice. 

Studenţii pot beneficia de facilităţile corespunzătoare studenţilor de la cursurile 
inginereşti curente, privind: 

- acordarea de burse în perioada şcolarizării; 

- cazare în căminele studenţeşti, în condiţiile statutului pe care îl deţin; 

- admiterea la doctorat la departamentul de Teoria Mecanismelor şi a 
Roboţilor, cu sau fără frecvenţă, cu echivalarea unor activităţi desfăşurate 
în cadrul cursurilor S.A.; 

- obţinerea unor burse SOCRATES, pentru stagii de elaborare a lucrării de     
disertaţie la universităţi tehnice de prestigiu din Europa, în GERMANIA,     
IRLANDA, PORTUGALIA, SPANIA, ITALIA, SUEDIA. 

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii IMST între  2-18 septembrie 2013, 
iar concursul va avea loc în zilele de  21-22 septembrie 2013. 

Precizări suplimentare, privind tematica probelor de admitere, pot fi obţinute la 
secretariatul departamentului TMR sala JC 102 (clădirea facultăţii de Transporturi 
– etaj1). 
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