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Info admitere

Puncte tari

Îmi va plăcea?

Admiterea la programul de studii universitare de 

masterat se realizează pe baza notelor obținute la 

examenul de diplomă și la interviu.

Media de admitere se calculează cu relaţia:

M=0,7·Mdipl+0,3·Mi

în care:

Mdipl  este media obţinută la examenul de diplomă,

Mi  este nota obţinută la interviu.

Interviul va consta în prezentarea liberă, în maximum 5 

minute, a unui eseu privind motivația și așteptările 

candidatului pentru specializarea de masterat  IMFM.

Absolvenții IMFM beneficiază de o arie largă de acoperire atât pe 

plan ocupațional cât si al competentelor dobândite. Ocupații 

posibile conform COR sunt:  manager al sistemelor de 

management al calității, expert în conducerea și organizarea 

activităților de mentenanța, manager de inovare, manager de 

proiect, manager de produs, inginer de cercetare în creația tehnică 

în construcția de mașini, consultant sisteme de calitate, 

administrator societate comercială, inginer tehnolog prelucrări 

mecanice, manager resurse umane, inginer producție, director 

tehnic, director de vânzări, director de societate comercială.

Dezvoltarea cunostințelor de management de proiect 

industrial și de management al timpului facilitând astfel 

integrarea absolvenților în cadrul activităților unei 

companii

Antrenarea spiritului antreprenorial și autonomiei 

studenților prin implicarea în proiecte interdisciplinare și 

multiculturale

Dezvoltarea capacității de a lucra eficient în echipă, în 

toate sectoarele economice (fabricație, industria auto, 

construcții, transport etc)

Burse de studiu în străinătate în cadrul programului 

european ERASMUS (în Danemarca, Franța, Italia, 

Spania, Portugalia, Grecia, Turcia).

Pregătește specialiști cu o cunoaștere solidă și o 

înțelegere amplă a tehnologilor, a fabricației, a 

aspectelor creative ale proiectării precum și o 

capacitate ridicată de a utiliza eficient cunoștințele 

economice și de management industrial

Pregătește specialiști în domeniul fabricației, în 

spiritul economiei de piață și de cooperare 

europeană

Oferă cunoștințe privind: modelarea proceselor, 

simularea, planificarea și controlul producție, 

optimizarea în inginerie, dezvoltarea de produse 

noi

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Inginerie și Management 

în Fabricația Mecanică

Crezi uneori că poți face lucrurile mai bine sau mai 

repede? 

Poți avea o carieră reușită dacă urmezi cursurile 

specializării Inginerie și Management în Fabricația 

Mecanică de la Facultatea de Construcții de Mașini 

și Mangement Industrial.

De ce?

Pentru mai multe informații și date de contact

http://www.cm.tuiasi.ro/studii/ www.tuiasi.ro

Oportunități de angajare


