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Info admitereOportunități de angajare

Puncte tari

Îmi va plăcea?

 Sfera competențelor interdisciplinare formate prin 

urmarea programului IMPBS oferă absolvenților 

pregătirea necesară de a profesa ca manager în orice 

firmă producătoare de bunuri și de servicii. 

Manager al producției, manager al calității, manager 

al logisticii, manager al mentenanței, iată câteva dintre 

oportunitățile de angajare conferite absolvenților 

acestui master! Adică, acolo unde este necesară o 

temeinică fundamentare tehnico-economică a 

deciziilor operaționale și strategice.   

În ultimii ani, gradul de angajare al absolvenților a fost 

de peste 97%, dovadă în plus a adaptării programului 

nostru de master la cerințele pieței forței de muncă.             

Recunoașterea națională a domeniul „Inginerie și 

management” în care programul de master este inclus, 

prin obținerea calificativului „A” la ultima ierarhizare 

națională a domeniilor de studii

O programă de studii dinamică și interdisciplinară, 

întocmită în raport cu exigențele pieței forței de muncă 

Competența colectivului de cadre didactice, dovedită 

prin activitățile de învățământ și cercetare cu largă 

recunoaștere națională și internațională

Oferirea oportunității de participare a masteranzilor în 

programele de mobilitate LLP-Erasmus, încheiate cu 

universități de renume din Uniunea Europeană

Sunt interesat să aprofundez metode, tehnici și 

instrumente specializate de management al 

producției, al mentenanței, al logisticii, al sistemelor 

informaționale și al calității

Doresc să fiu capabil să particip activ la dezvoltarea 

de proiecte de cercetare – dezvoltare în firme 

producătoare de bunuri și de servicii

Am voința să devin un bun manager, la interfața 

dintre ingineria și economia întreprinderii

Vreau să capăt abilitatea de a utiliza cele mai noi 

tehnologii informaționale pentru a dezvolta și a 

introduce pe piață bunuri și servicii inovative

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Programul oferă o abordare interdisciplinară a 

managementului firmelor, adresându-se atât 

inginerilor, cât și celor din domeniul mana-

gementului. Este cea mai bună alegere pentru 

aprofundarea conceptelor managementului 

industrial, în luarea deciziilor strategice de 

dezvoltare organizațională sustenabilă.

Pentru mai multe informații și date de contact

www.misp.tuiasi.ro www.tuiasi.ro
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Media de admitere = 0,3 x ML + 0,4 x MS + 0,3 x NI,  

unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității (media de promovare a 

anilor de studii de licență / studii universitare de lungă 

durată);

NI reprezintă nota obținută la interviu.

Interviul se va desfășura pe baza analizei dosarului 

depus și a tematicii date.

Dosarul pentru interviu trebuie să conțină CV în format 

Europass și scrisoare de motivație.

Tematica de specialitate, împreună cu bibliografia 

aferentă, va fi afișată pe site-ul Departamentului 

Inginerie și Management.


