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Specializarea

TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR
DE MASINI

√ 55 de ani de excelenṭă in educaṭie universitară
√ Mii de absolvenṭi de succes
√ Campus universitar ultramodern
√ Tehnologii si laboratoare de ultimă generaṭie

Specializarea Tehnologia Construcṭiilor de Maṣini
functioneaza in cadrul Catedrei de Tehnologia Construcṭiilor de Maṣini din cadrul Facultăṭii de Construcṭii de Maṣini &
Management Industrial a Universitaṭii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi. Specializarea ofera studii universitare de
licenṭă cu durata de 4 ani , cu recunoastere europeana si posibilitatea continuarii studiilor la forme superioare
(masterat,doctorat) Specializarea este acreditata prin lege ( HG 676 din 28 iunie 2007) A fost evaluată in anul 2009 de
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior ,obtinand calificativul maxim.

La specializarea Tehnologia Construcṭiilor de Maṣini predau un numar de 20 de cadre didactice ,doctori
in stiinte ,cu reale competente in domeniile si disciplinele pe care le sustin . Principiul nostru de baza este :
ȋnvăṭămantul centrat pe student .
•

•
•

Facem toate eforturile ca sa adaptam stilulul de predare, conţinutul cursurilor si seminariilor încât sa fie atractive,
interesante si sa stimuleze dorinţa de cunoaştere în domeniul considerat .
Acceptam şi încurajam întrebările studenţilor, punctele de vedere alternative, critica constructiva şi soluţiile personale;
Evaluarea activităţii profesionale a studenţilor este corectă, nepărtinitoare, si reflectă stadiul real şi nivelul de dezvoltare
profesională al fiecărui student

Studentii nostri :
Tehnologia Construcṭiilor de Maṣini
ofera tuturor absolcventilor premizele de a dispune de
cunostinte de baza si de competente in urmatoarele
domenii si arii stiintifice

Utilizarea calculatorului si notiuni de informatica
.Desen tehnic.Elemente de tehnologia si studiul
materialelor. Elemente de termodinamica. Scule
aschietoare . Bazele aschierii si generarii
suprafetelor. Mecanica si dinamica fluidelor.
Masini Unelte. Tolerante si control Dimensional.
Organe de Masini . Vibratii mecanice.

Tehnologii de prelucrare prin aschiere si deformare plastica, Tehnologii neconventionale . Automatizare si
robotizare, Sisteme flexibile de fabricatie. Proiectare si design asistate de calculator
Elemente de management indusrial. Controlul calitatii . Managementul calitatii

Absolventii nostri pot fi gasiti la :
√ studii de masterat si doctorat in cadrul facultatii sau in alte institutii de invatamant
√ cadre didactice ȋn ȋnvăṭământul preuniversitar ṣi universitar
√ ingineri in cadrul Grupului Dacia Renault ( Uzinele Dacia ṣi Centrul Tehnic Renault)
√ ingineri la Delphi SA iasi, TotalGaz Iasi, BMT Iasi ;Aerostar Bacau; Ruecker Deutschland; Siemens
VDO Automotive srl;Tenaris Silcotub Zalau;Romseh Tools Focsani; Mittal Steel SA Iasi; Aerotec srl Iasi ;
Asam SA Iasi ; etc

