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Durata studiilor: 2 ani, 120 credite.

Admiterea candidaților se realizează prin concurs pe 

bază de dosare, în limita cifrei de școlarizare.

Media de admitere se calculează pe baza mediei de 

finalizare a studiilor de licență.

Candidații admiși care nu au domiciliul stabil în 

municipiul Iași, beneficiază de cazare în căminele din 

Campusul studențesc Tudor Vladimirescu.

Absolvenții pot continua studiile universitare de 

doctorat în domeniile inginerie chimică, știința 

materialelor și nanomaterialelor etc.

Cercetare științifică, dezvoltare și inovare tehno-

logică.

Învățământ preuniversitar sau universitar.

Sectoarele industriale de fabricare a produselor 

chimice de bază și a fertilizanților, a materialelor 

ceramice și a sticlei, a  pigmenților etc.

Sectoarele industriale de protecție anticorozivă și 

decorativă a materialelor.

Consultanță, managementul proiectelor.

Cercetarea la scară de laborator și pilot, autoper-

fecționarea continuă, elaborarea de studii și lucrări 

științifice și diseminarea acestora la manifestări științifice 

de profil

Aplicarea metodelor de reducere la sursă a poluării, 

utilizarea surselor regenerabile de energie. Conceperea 

și aplicarea procedeelor de tratare avansată a efluenților 

din industria chimică și energetică pentru reducerea 

poluării și creșterea gradului de recirculare a apei

Rezolvarea de probleme complexe și adoptarea unor 

decizii într-un context complex, caracterizat de 

incertitudini și risc. Abilități de gândire și analiză critică, 

asumarea responsabilităților privind soluțiile propuse și 

deciziile luate

Integrare rapidă în organizațiile angajatorilor. Abilități 

manageriale și de leadership. Capacitatea de evaluare a 

activităților desfășurate de echipa coordonată și a 

rezultatelor acestora

Programul de master se adresează absolvenților 
studiilor de licență și inginerilor practicieni care 
doresc să obțină o calificare interdisciplinară de 
înaltă performanță, prin aprofundarea noțiunilor 
teoretice și aplicative specifice ingineriei proceselor 
chimice, a sintezei, caracterizării și testării mate-
rialelor oxidice avansate și prin dezvoltarea capa-
cităților de cercetare științifică

Temele Lucrărilor de Disertaţie, conduse de 
profesorii de la departamentul de Inginerie chimică, 
rezolvă problemele prioritare de cercetare specifice 
tehnologiilor cu ciclul închis, a procedeelor 
catalitice sau necatalitice, a procedeelor de oxidare 
avansată, a procedeelor de electrosinteză, a pro-
cedeelor de protecție anticorosivă și decorativă etc

De ce?

Continuarea studiilor universitare prin programul 
de master Ingineria procedeelor nepoluante  este 
oportună în contextul în care, la nivel european și 
internațional, tehnologiile nepoluante și sursele 
regenerabile de energie reprezintă o prioritate, 
atât pentru realizarea unei producții industriale 
durabile, cât și pentru progresul învățământului, 
al cercetării științifice, al dezvoltării și inovării 
tehnologice.
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Îmi va plăcea?

Puncte tari

Oportunități de angajare Info admitere

Pentru mai multe informații și date de contact

www.ch.tuiasi.ro/012admiteremasterat.html


