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Îmi va plăcea?

Masterul de Textile avansate, prin programa sa largă și 

abordarea pluridisciplinară permite dezvoltarea de 

abilități noi/îmbunătățite. Această diversificare a 

oportunităților de angajare include: inginer 

proiectant, cadru didactic, cercetător științific, 

dezvoltator de produs, membru în echipe de 

elaborare a unor proiecte pentru accesarea de fonduri 

europene. 

Un absolvent al studiilor de master în domeniul Textile 

avansate poate lucra și în firme care produc, importă 

sau utilizează materiale textile avansate – în 

construcții, materiale compozite cu ranforsare textilă, 

în medicină, în hidrotehnică, în mecanică etc.

O altă oportunitate de angajare se referă la 

posibilitatea de a lucra pentru companii aflate în 

străinătate, care produc materiale textile tehnice.

Programul de master „Textile avansate” este acreditat și 

unic în țară

Abordarea pluridisciplinară, modularizată și completă a 

disciplinelor din programă asigură o flexibilitate 

deosebită în pregătire

Dezvoltarea abilităților de proiectare funcțională, de 

investigare și de dezvoltare a produselor textile

Atingerea unui nivel superior de înțelegere a textilelor 

avansate ca utilizator din alt domeniu, astfel încât să se 

creeze un know-how unic, oferind un avantaj direct în 

competiția cu alți specialiști

Posibilitatea studierii la universități de prestigiu din 

Europa, timp de un semestru, prin mobilități  ERASMUS

Doresc să îmi continui educația profesională la un 

alt nivel, într-un stil inovativ, care să implice abordări 

pluridisciplinare

Doresc să învăț noi tehnologii textile avansate și să 

mă specializez în noi softuri dedicate

Doresc să învăț să proiectez materiale și produse 

textile funcționale

Sunt un specialist în alt domeniu și doresc să învăț 

despre domeniul textilelor tehnice, astfel încât să 

înțeleg mai bine materiale/produsele textile pe care 

le folosesc în domeniul meu

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Pentru că în România, piața textilelor tehnice 

autohtone este în dezvoltare și necesită specialiști 

din toate domeniile. Pentru că abordarea este 

multidisciplinară și un astfel de master este 

recomandat nu doar textiliștilor ci și celor din afara 

industriei textile. Pentru că urmând acest master 

îmi cresc șansele de angajare, pot viza posturi cu o 

specializare mai înaltă și mai bine plătite. 

Pentru mai multe informații și date de contact

www.tex.tuiasi.ro www.tuiasi.ro

Admiterea la master constă în concurs de dosare. 

Selecția candidaților se va face pe baza mediei de 

admitere care se calculează astfel:

Media de admitere = 0,75 x ML + 0,25 x MS, unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității.

Perioada  de înscriere: 15 - 31 iulie 2013

Afișarea rezultatelor: 1 august 2013 
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