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 Misiunea programului de studii 
 Misiunea programului de studii de masterat Tehnologii Moderne de FabricaYie este:  

 misiunea didactică (de învăYământ),ăconstândăînăpreg<tireaădeăspecialiştiăatatăină
procesele de productie industriala, al proiectarii si cercetarii, dar si in domeniul 
economic, comercial sau a subsistemelor diverselor tipuri de interprindere; 

 misiunea de cercetare ştiinYifică,ă constândă înă organizareaă şiă desf<şurareaă înă
condiţiiă legaleă deă activit<ţiă deă cercetareă ştiinţific<,ă dezvoltareă tehnologic<,ăă
proiectare,ăconsultanţ<ăşiăexpertiz<; 

 misiunea civică şi culturală,ăconstândăînăorganizareaăvieţiiăculturale,ăartisticeăşiă
sportiveădinăspaţiulăuniversitarăastfelăîncâtăFacultateaădeăInginerie,ăînăcalitateădeă
component<ăaăUniversit<ţiiă„ConstantinăBrâncuşi”ădinăTârguăJiu,ăs<ădobândeasc<ă
peălâng<ăstatutulădeăcentruădeăpreg<tireăprofesional<ăşiădeăcercetareăştiinţific<ăşiă
atributeleă deă centruă deă educaţie,ă civilizaţieă şiă cultur<ă ală comunit<ţiiă socio-
economiceădinăzonaăînăcareăîşiădesf<şoar<ăactivitatea. 

  
 
 Obiective 
 Programul de studii de masterat Tehnologii Moderne de FabricaYie îşiă propuneă
urm<toareleăobiective:ă 

 pregatireaă studenţiiloră masteranzi ină vedereaă cunoaşteriiă principiiloră aplic<riiă
managementuluiă calit<ţii,ă atâtă înă procesele deă producţieă industrial<,ă ală proiect<riiă siă
cercet<rii,ădarăşiăinădomeniulăeconomic,ăcomercialăsauăaăsubsistemelorădiverselorătipuriă
de interprindere; 

 angajarea absolventiilor in domeniul de varf cum ar fi: conducerea proceselor 
industriale, utiliazrea tehnicii de calcul, informatizarea proceselor industrale, 
proiectarea si exploatarea echipamentelor de protectie si autorizare, s.a..; 

 creşterea,ă formareaă siămodernizarea unuiă corpă didactică deă elit<,ă realizatoră ală uneiă
cercet<riă ceă doreşteă aă fiă cuă prestigiuă ştiintifică şiă cuă influenţ<ă activ<ă înămodernizareaă
industrial<ăşiăînăprocesulăcultural; 

 dezvoltarea unor proiecte de cercetare dină programulă deă dezvoltareă economic<-
social<ăaăjudetuluiăGorj,ăcuăaplicabilitateăpractic<ăînăproceseleăindustrile ale celor mai 
importante agenti economici; 

 dezvoltarea unor parteneriate peăbazaădeăprotocoaleăprivindăproblemeădeăînv<ţ<mântă
şiă cercetareă cuă universit<ţiă dină tar<ă siă strainatate,ă mobilitaţiă aleă cadreloră didacticeă siă
studentilor; 
        Programul de studii de masterat Tehnologii Moderne de FabricaYie, ca program 
deă masteră complementară pentruă oă serieă deă domeniiă deă liceţn<ă este oportun si in 
concordanţaăcu cerinteleăactualeăaleăforţeiădeămunc<ădinăRomaniaăsiăinăparticular,ădină
judetul Gorj. 
         
 In acest sens, sunt impuse o serie de obiective specifice: 
a)ăadaptareaăprogramuluiădeă înv<ţ<mânt,ă astfelă încatăaceastaă s<ă raspund<ă laăcerinteleă
impuseădeărealitateaăprezent<; 



b)ăasigurareaăunuiăcadruăînăcareăcercetareaăfundamental<ădarăsiăceaădirectăaplicativ<ăs<ă
se poate dezvoltaăinăarmonieăcuăactivitateaădidacticaăcurent<; 
c)ă dezvoltareaă deă noiă parteneriateă cuă mediulă economică siă continuareaă relaţiiloră cuă
partenerii traditionali; 
d)ăasigurareaăcadruluiănecesarăpentruăafirmareaăsiăp<strareaăînădepartamentăaăcadreloră
didactice tinere,ă atâtă deă necesareă asigur<riiă continuit<ţiiă siă perspectiveiă
departamentului; 
e)ăatreagereaăstudenţilorăc<treăprogramulădeăstudiiădeămasteratăTehnologii Moderne de 
FabricaYie si implicarea lor în proiecteă şiă activit<ţiă comuneă cuă membrii 
departamentului careăsaăconduc<ălaăformareaăacestoraălaăunănivelădeăînalt<ăperformanţ<ă
siăcompetenţ<; 
f)ăextindereaădeschideriiăcatreăcomunitateaăştiintificaănational<ăsiăinternational<; 
 
 CompetenYeăgeneraleă 
 Disciplineleădinăplanulădeăînv<ţ<mântăalăprogramuluiădeămaster Tehnologii 
Moderne de FabricaYie sunt prevazute într-oăsuccesiuneălogicaăaşaădupaăcumăreieseă
dinăplanulădeăînv<ţ<mântăcareăexprim<ăcontinuitateaăprocesuluiădeăînv<ţ<mântădină
ciclulădeălicenţ<ăînăcelădeămasteratăsiărespect<ăurmatoareleăcerinţe: 
 

 definireaăsiădelimitareaăprecis<ăaăcompetentelorăgeneraleăsiădeăspecialitate; 
 compabilitatea cu planurile si programele de studii similare din statele 

Uniunii Europene, ponderile disciplinelor fiind exprimate in puncte de credit 
de studii ECT 

 
  Nomenclatorul disciplinelor programului de masterat cuprinse în planul de 
înv<ţ<mântă şiă conţinutulă acestoră discipline,ă precizată prină programeleă analitice,ă
corespundăobiectivelorăpropuseăşiămisiuniiădeclarate.ăDisciplineleăincluseăînăplanulădeă
înv<ţ<mântă seă interconditioneaza reciproc, conducand în final la asimilarea 
cunoştinţelorănecesareăform<riiăprofesionaleăaăabsolvenţilor. 
 Revelanta cognitiva si profesionala a programului de studiu de master este 
definita in functie de ritmul dezvoltarii cunoasterii si tehnologiei din domeniu si de 
cerinte pietei fortei de munca si ale calficarilor. 
  
 Grupuriă Yint<ă (potenYialiiă candidatiă vizaYi de programul de 
master) 
          Programulă seă adreseaz<ă absolvenţiloră cuă diplom<ă deă licent<ă înă domeniulă
Inginerie Industrial< şiăînădomeniiăapropiateă(ăInginerieămecanic<,ăInginerieăelectric<,ă
Inginerie şiă Management, Ingineria mediului, Calcularoare si Ingineria informatiei 
etc.),ă dară condiţionată deă programareaă unoră disciplineă dină programulă deă licenţ<ă ală
domeniuluiădeăbaz<ăstabiliteăînămod individual. Parcurgerea acestui program de master 
constituieăoăbaz<ăpreg<titoareăobligarorieăpentruătineriiăcareădorescăs<ăurmezeăstudiileă
doctoraleăatâtăînădomeniulăinginerescăcâtăşiăînădomeniulăeconomic. 
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Nr. 
crt 

Denumirea disciplinei 

Codul discipinei Num<rădeăore 
Forme de 
verificare 

Num<răore Nr 
credite 

acordate 
Semestrul I Semestrul II Semestrul III  

Total Curs Seminar 
Curs S/L/P Curs S/L/P Curs S/L/P 

1 ControlulăStatisticăalăCalit<ţii MAC –S.01.01 2 2L - - - - E1 56 28 28 7 

2 ManagementulăCercet<riiăşiăInov<rii MAC –S.01.02 2 1S - - - - E1 42 28 14 6 

3 Tehnolog. Inform.  în Domeniul Managementului MAC–A.01.03 2 1L - - - - E1 42 28 14 6 

4 Tehnici Moderne de Control MAC–A.01.04 2 2L - - - - E1 56 28 28 7 

5 Activitate de cercetare în domeniu MAC–S. 01.05 4Pi - - - - C1 56 56 4 

6 Managementul calitatii totale MAC-A. 03.14 - - 2 2S - - E2 56 28 28 7 

7 Managementulăproducţieiăşiăserviciilor MAC-S. 02.07 - - 2 2S - - E2 56 28 28 6 

8 Capabilitatea Proceselor Tehnologice MAC-S. 02.08 - - 2 1S - - E2 42 28 14 6 

9 AsigurareaăşiăCertificareaăcalit<ţii MAC-A. 02.09 - - 2 2S - - E2 56 28 28 7 

10 Activitate de cercetare în domeniu MAC-S. 02.10 - - 4Pi - - C1 56 56 4 

11 ProiectareaăSistemelorădeăManagementăalăCalit<ţii MAC-S. 03.11 - - - - 2 2P E3 56 28 28 6 

12 Managementul Proiectelor Europene MAC-S. 03.12 - - - - 2 1S E3 42 28 14 4 

13 TehniciădeăAuditareăaăOrganizaţiilorăIndustriale MAC-A. 03.13 - - - - 2 1S E3 42 28 14 4 

14 MetodeăşiăTehniciăModerneăînăManagementulăCalit<ţii MAC-S. 02.06 - - - - 2 1S E3 42 28 14 6 

15 Sustinere lucrare de dizertatie      4Pi C3   10* 

              

 Total semestrul I  8 10 - - - - 4E, V1 252 112 140 30 

 Total semestrul II  - - 8 11 - - 4E, V2 252 112 140 30 

 Total semestrul III  - - - - 8 9 4E, V3 252 112 140 30 

 Total  18 19 17 12E+2C+1V 756 336 420 90 
* SusYinereaălucr<riiădeădisertaYieăseăvaăfaceădup<ăparcurgereaătuturorăcelorăă3ăsemestre             
    
        PreşedinteăSenat,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăRector,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDecan,                                          Director Departament, 
Prof.univ.dr.Adrian Gorun         Prof.univ.dr. ing.ăLuminiţaăGeorgetaăPopescuăăăăăProf.univ.dr.ing. Cristinel Racoceanu    Şefălucr<riădr.ăNicoletaăMariaăMihuţ 


