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Informaţii generale 
Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere dosare  
Durată: 4 ani (8 semestre); 240 credite ECTS  
Limba programului: română şi germană 
Forma de învăţământ: zi 
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Diplomă de Licenţă şi Titlul de Inginer 
 
Descrierea domeniului 
Robotica reprezintă un domeniu cu o rapidă dezvoltare, complex si multidisciplinar, care cuprinde, atât din punct 
de vedere teoretic, cât şi practic, Ingineria Mecanică, Ingineria Electrică, Ştiinţa calculatoarelor, etc. 
 
Competenţe şi cunoştinţe dobândite 

• Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor  de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa 
materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi electronică, informatică şi 
automatică; 

• Proiectarea asistată de calculator şi utilizarea de software dedicat; 
• Comunicarea, lucrul în echipă, cooperarea interdisciplinară şi inovare; 
• Legislaţia, economia, managementul   şi marketingul; 
• Intelegerea interdisciplinarităţii componenţei şi functionalităţii sistemelor robotice; 
• Capabilităţi de construcţia, testarea, programarea şi intreţinerea roboţilor industriali; 

 
Discipline 

• Algebra si geometrie 
• Fizica 
• Utilizarea si programarea calculatoarelor 
• Stiinta materialelor 
• Grafica tehnica asistata de calculator 
• Matematici asistate de calculator 
• Mecanisme 
• Rezistenta materialelor 
• Fundamente de electronica 
• Sisteme de actionare 
• Sisteme de achizitie, interfete si instrumentatie virtuala 
• Inteligenta artificiala 
• Sisteme de fabricatie flexibila 
• Proiectarea sistemelor robotice 
• Roboti mobili 
• Robotică avansată 
• Comunicare profesională 

 



  
 

Robotică în Universitatea „Politehnica” din Timişoara  

Ce perspective vi se deschid ? 

      Există posibilitatea să urmezi specializările 

În limba română 
Robotică 

În limba germană 

Ai posibilitatea continuării studiilor prin masterat în una din direcţiile: 

• Sisteme robotice cu inteligenţă artificială; 
• Ergoinginerie în mecatronică 
• Comunicare organizaţională în mecatronică; 

Ai posibilitatea continuării studiilor prin doctorat la unul dintre coordonatorii din departament. 
 
Perspective ale absolvenţilor 

Ai perspective profesionale deosebite in firme de prestigiu pentru: 

• Proiectarea asistată de calculator 
• Proiectarea si programarea sistemelor flexibile robotizate 
• Expertize tehnice 
• Activitati informatice, prelucrari de date 
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