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Puncte tari

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 relația:

M=0,7·Mdipl+0,3·Mi

în care:

Mdipl  este media obținută la examenul de diplomă,

Mi  este nota obținută la interviu.

Interviul va consta în prezentarea liberă, în maximum 5 

minute, a unui eseu privind motivația și așteptările 

candidatului pentru specializarea de masterat.

Cercetător în mașini hidraulice și pneumatice.

Inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice.

Asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice.

Cercetător în echipamente de proces.

Inginer de cercetare în echipamente de proces.

Asistent de cercetare în echipamente de proces.

Cercetător în mașini și instalații mecanice.

Inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice.

Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice.

Șef departament de cercetare-proiectare.

Asistent universitar.

Absolvenţii acestui program de studii universitare  sunt 

capabili să dezvolte pe baze ştiinţifice noi produse, 

procese şi metode în următoarele domenii de 

competenţe:

Turbine eoliene. Hidrodinamica avansată a 

turbomaşinilor. Aerodinamică şi hidrodinamică 

avansată

Sisteme şi echipamente pentru depoluarea apei şi 

aerului. Dinamica fluidelor polifazice

Modelarea sistemelor hidraulice automate. Sisteme şi 

echipamente pneumatice. Sisteme şi echipamente de 

reglare în instalaţiile hidraulice

Inginerie asistată de calculator. Analiză cu element finit. 

Modelarea şi simularea comportării dinamice a 

sistemelor hidraulice, mecanice, electrice, termice.

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Programul de studii universitare de masterat 

pregătește specialiști de înaltă calificare capabili 

să dezvolte aplicații tehnice avansate ale 

mecanicii fluidelor în trei domenii prioritare de 

cercetare-dezvoltare-inovare: energie, mediu și 

sisteme inteligente.

Îmi va plăcea?
Doreşti să obţii calificări suplimentare de înalt nivel 
pe plan profesional în domeniile prioritare:

ENERGIE

SISTEME INTELIGENTE

MEDIU 

Eşti absolvent al programului de studii  universitare 
de licenţă MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI 
PNEUMATICE şi doreşti obţinerea unui grad 
academic post-universitar

Eşti absolvent al altui program de studii universitare 
de licenţă şi doreşti completarea calificărilor cu o 
nouă specializare

Doreşti să urmezi studii universitare de doctorat

Doreşti să urmezi o cariera academică

Mecanica fluidelor
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Info admitereOportunități de angajare

Pentru mai multe informații și date de contact

http://www.cm.tuiasi.ro/studii/specializare-master/ www.tuiasi.ro


