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Descrierea domeniului 
  Sintagma INGINERIE INDUSTRIALA cuprinde toate aspectele fabricaţiei industriale şi activităţiile 

desfăşurate în scopul obţinerii unui produs în sectoare productive de specific mecanic, chimie, electrotehnică, 

electronică, bunuri de larg consum. 

   Misiunea specializării Maşini Unelte şi Sisteme de Producţie (MUSP) este de a forma, în domeniului 

fundamental Inginerie Industrială, cadre cu pregătire superioară având competenţe şi abilităţi specifice  de 

aplicare a tehnologiilor de fabricaţie, de exploatare şi întreţinere a mijloacelor de producţie asociate (maşini şi 

utilaje). Fiecărui absolvent i se eliberează o diplomă de licenţă pe domeniul de studii, precum şi un supliment de 

diplomă, în limba română şi în limba engleză, în conformitate cu normele europene. 

 

Competenţe şi cunoştinţe dobândite 
• Inţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa materialelor, 

grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, informatică şi automatică; 

• Comunicare profesionala si abilitati de cooperarea eficienta in echipe multidisciplinare ; 

• Competente de organizare si conducere a sistemelor de productie ; 

• Caracterizarea, selecţia, investigarea materialelor inginereşti si tehnologii de fabricatie specifice ; 

• Concepţia, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de productie ; 

• Legislatie economica, managementul şi marketingul proceselor de fabricaţie şi a sistemelor de producţie ; 

• Managementul asigurării calităţii în procesele de fabricatie şi în sistemele de productie ; 

• Conceptia masinilor, a sistemelor de productie şi a sistemelor de fabricatie integrata pentru prelucrarea prin 

prelevare de material, deformare şi injectare ; 

• Capacitatea de utilizare şi optimizare a sistemelor de productie, abilitati de utilizare a mijloacelor IT în 

concepţia şi mentenanţa maşinilor şi sistemelor de productie. 

 

 

Discipline 
    In primii trei ani de studii, planul de pregătire profesională cuprinde disciplinele comune tuturor specializărilor 

Facultăţii de Mecanică (matematică, fizică, chimie, utilizare calculator, desen tehnic şi grafică asistată de 

calculator) dar şi disciplinele de bază pentru pregătirea inginerească în domeniul Ingineriei Industriale: Selecţia 

şi utilizarea materialelor inginereşti; Bazele proceselor de fabricatie, Fundamente de mecanică, Rezistenta 

materialelor, Organe de masini, Actionari şi comenzi pneumatice şi hidraulice, Inginerie electrică, electronică şi 

automatizări, Echipamente de presare şi injectare, Logistica fabricaţiei, Protecţii anticorozive, Management şi 

marketing.  

     Ultimul an de studii este destinat pregătirii de specialitate MUSP  prin lucrarea (finală) de licenţă dar şi prin 

discipline specifice: Sisteme de prelucrare mecanică, Teoria şi proiectarea maşinilor-unelte, Traductoare şi 

senzori pentru maşini-unelte, Sisteme de scule pentru masini-unelte cu comanda numerica (MUCN), 

Programarea MUCN, Proiectarea sistemelor de actionare a maşinilor-unelte, Tehnologia fabricaţiei maşinilor-

unelte, Mentenanţa sistemelor tehnologice, Inovare şi comunicare profesională, Ingineria calităţii. 
 

Periodic, planele de invăţămănt sunt adaptate pentru a corespunde cerintelor angajatorilor.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maşini Unelte şi Sisteme de Producţie în Universitatea „Politehnica” din Timişoara  
Specializarea Maşini Unelte şi Sisteme de Producţie (MUSP) a fost înfiinţată la Universitatea 

“Politehnica” din Timişoara, în anul universitar 1994, prima promoţie de absolvenţi fiind în anul 1995. 

Prin programe de studiu atent alese, absolvenţilor noştrii li se oferă o pregătire inginerească superioară, 

competenţe şi abilităţi specifice domeniului fundamental Inginerie Industrială cu accent pe:  

• cunoasterea modului de construcţie, funcţionare, acţionare şi comandă a maşinilor-unelte şi sistemelor de 

productie mecanică. 

• programarea şi utilizarea masinilor cu comenzi numerice şi a centrelor de prelucrare. 

• managementul eficient al activităţilor de producţie şi a resurselor disponibile. 

 

Perspective ale absolvenţilor 
    Profilul profesional al inginerului MUSP oferă absolvenţi lor noştrii  multiple posibilităţi  de integrare pe piaţa 

muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: unităţi economice cu profil de fabricatie 

industrială sau manufacturier, de prelucrări prin aşchiere, industria producătoare de echipamente industriale si 

automotive, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, întreţinerea şi repararea mijloacelor de 

fabricaţie în domeniul mecanic, energetic,  transporturi aeriene, navale sau feroviare, mecanică auto. 

    Trendul pozitiv de implementare de noi unităţi industriale de profil automotive în zona de vest a ţării şi cerinţa 

reală pe piaţa forţei de muncă pentru ingineri specializaţi în tehnologii de fabricaţie mecanică şi mijloacelor de 

producţie asociate (maşini şi utilaje) motivează opţiunea dvs. pentru specializarea Maşini Unelte şi Sisteme de 

Producţie   (MUSP). 
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