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Misiunea programului de studii
Misiunea programului de studii de masterat Tehnologii avansate de producere a energiei este:
 misiunea didactică (de învăţământ), constând în pregătirea de specialişti în domeniul energetic;
 misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în organizarea şi desfăşurarea în condiţii legale de
activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă şi expertiză,
întocmire bilanţuri termoenergetice şi electroenergetice, cunoaşterea tehnologiilor de producere a
energiei curate;
 misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii culturale, artistice şi sportive din spaţiul
universitar astfel încât Facultatea de Inginerie, în calitate de componentă a Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, să dobândească pe lângă statutul de centru de pregătire profesională şi de
cercetare ştiinţifică şi atributele de centru de educaţie, civilizaţie şi cultură al comunităţii socioeconomice din zona în care îşi desfăşoară activitatea.

Obiective
Programul de studii de masterat Tehnologii avansate de producere a energiei îşi propune
următoarele obiective:
 pregătirea studenţilor masteranzi în domeniul implementării metodelor de analiză şi sinteză a
bilanţurilor termoenergetice, elaborarea strategiilor şi politicilor energetice, studiul pieţei de energie,
reducerii emisiilor de noxe şi gestiunii deşeurilor din centralele termoenergetice, intensificării
schimbului de căldură în instalaţiile termoenergetice;
 angajarea absolvenţilor în domenii de vârf cum ar fi: conducerea proceselor energetice, proiectarea
tehnologiilor de producere a energiei curate, cercetarea în domeniul creşterii randamentului de
funcţionare a instalaţiilor energetice;
 creşterea, formarea şi modernizarea unui corp didactic de elită, realizator al unei cercetări ce se
doreşte a fi cu prestigiu ştiinţific şi cu influenţă activă în modernizarea industrială, în progresul
cultural;
 dezvoltarea unor proiecte de cercetare din programul de dezvoltare economico-socială a judeţului
Gorj, cu aplicabilitate practică în procesele industriale ale unor agenţi economici (SC ARTEGO SA
Târgu-Jiu , Complexul Energetic Oltenia, SC. HIDROELECTRICA S.A. Tg-Jiu);
 dezvoltarea unor parteneriate pe bază de protocoale privind probleme de învăţământ şi cercetare cu
universităţi din ţară şi străinătate, mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor;
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Competenţele absolventului care finalizează studiile în cadrul programului de
studii universitare de masterat
TEHNOLOGII AVANSATE DE PRODUCERE A ENERGIEI
Competenţe
Competenţe profesionale:
 C1. Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi
impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere,
transport şi distribuţie a energiei electrice din surse convenţionale,
regenerabile şi din sistemele de producere combinată a energiei;
 C2. Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice
privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a
energiei produsă din surse convenţionale, regenerabile şi din
sistemele de producere combinată a energiei;
 C3. Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi
mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice din
sistemele
de producere
a energiei electrice din surse
convenţionale, regenerabile şi din sistemele de producere
combinată a energiei;
 C4. Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente
managementului sistemelor energetice, corelată cu principiile
pieţei de energie;
 C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în
modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi
instalaţiilor energetice pentru sistemele de producere a energiei
electrice din surse convenţionale, regenerabile şi pentru sistemele
de producere combinată a energiei;
 C6. Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate a
conoştinţelor specifice în comanda, controlul şi optimizarea
conducerii proceselor energetice.

Locuri de muncă ce pot fi ocupate de
absolvenţi

 Inginer energetică industrială (215108)
 Dispecer reţea distribuţie (215103)
 Inginer proiectant energetician (215111)

Competenţe transversale:
 CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile,
condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de
lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;
 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei;
 CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor
de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.)
atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională
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