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Descrierea domeniului
Programul de studii INGINERIE MECANICĂ a fost autorizat provizoriu în anul 2002, a intrat în ciclu
educativ în anul universitar 2005/2006, prima promoţie finalizând studiile în anul universitar 2008/2009. În anul
2012 programul a fost acreditat definitiv, primind calificativul „încredere”.
Misiunea de bază a specializării „Inginerie Mecanică” este de a forma specialişti cu o pregătire
interdisciplinară, competitivi pe plan naţional şi internaţional, cu competenţe şi abilităţi specifice ingineriei
mecanice.
Obiectivele principale ale programului de studii sunt concentrate pe obţinerea unor abilităţi generale,
caracteristice profesiei de inginer, pe dezvoltarea cunoştinţelor de bază pentru înţelegerea tehnicilor şi proceselor
din domeniul asigurării calităţii, dezvoltarea capacităţii de design şi proiectare asistată, dezvoltarea de competenţe
pentru concepţia, construcţia şi gestiunea aparatelor şi echipamentelor mecanice, pe formarea capacităţii de
gestiune a sistemelor de inginerie mecanică şi a deprinderilor de acţiune într-un domeniu productiv pentru
promovarea şi exploatarea sistemelor mecanice.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

 Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei.
 Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor
mecanice. Utilizarea unor principii, proceduri şi soft-uri specifice pentru aplicarea procedurilor de mentenanţă şi
de exploatare a sistemelor mecanice.
 Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul ingineriei mecanice. Aplicarea
metodelor de proiectare, analiza şi testare a elementelor şi sistemelor mecanice.
 Utilizarea soft-urilor specifice în vederea rezolvării problemelor tipice pentru proiectarea, testrarea şi
administrarea bazelor de date din domeniul ingineriei mecanice.
 Selectarea unor principii, metode şi procedee de cercetare - proiectare în scopul rezolvării unor probleme
specifice domeniului ingineresc. Realizarea unei diagnoze în raport cu problemele tehnologice de fabricaţie şi
utilizarea ei pentru utilaje specifice ingineriei mecanice.
 Implementarea şi coordonarea sistemului de management al calităţii şi marketing. Interpretarea şi fundamentarea
pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a soluţiilor sistemelor mecanice.

Discipline
- Desen tehnic şi infografică
- Grafică tehnică asistată de calculator
- Fundamente de mecanică
- Rezistenta materialelor
- Organe de maşini şi mecanisme
- Fundamente de inginerie electrica şi electronică; Fundamente de automatizări
- Tehnologie de fabricaţie, mentenanţă şi recuperare
- Selecţia materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie
- Mecanica, construcţia şi proiectarea structurilor
- Proiectarea maşinilor şi instalaţiilor/Medii de proiectare (ACAD, SOLID, PROENG)
- Scule, dispozitive, verificatoare/Echipamente de presare şi injecţie

INGINERIA MECANICĂ în Universitatea Politehnica Timişoara,
Ingineria mecanică este parte a domeniului mecanic ierarhizat în categoria A, într-o universitate de cercetare
avansată şi educaţie.
Unul dintre principalele argumente ale existenţei specializării, constă în faptul că în Timişoara, există un
învăţământ ingineresc cu tradiţie şi rezultate de excepţie, actualmente oraşul şi zona având o dezvoltare economică
puternică. În aceste condiţii se impune crearea unui corp ingineresc, care, preluând cunoştinţe mecanice în cadrul
formaţiei de bază vor fi capabili să întreţină echipamentele moderne utilizate de companiile din zonă, să le
îmbunătăţească performanţele şi să le crească fiabilitatea, să creeze altele noi, să le îmbunătăţească performanţele
hardware şi software. In paralel, aceşti specialişti vor fi capabili să creeze programe specializate pentru sisteme
expert, achiziţii de date, diagnoză asistată etc.
Specializarea oferă absolvenţilor săi cunoştinţe avansate în domeniul Ingineriei mecanice generale, o
pregătire complementară şi competenţe de cercetare ştiinţifică, creând astfel perspectiva unei bune integrări în
piaţa muncii.

Perspective ale absolvenţilor
Licenţiaţii în Inginerie mecanică au un rol important în concepţia, fabricarea, dezvoltarea şi mentenanţa
bunurilor materiale din cele mai diverse domenii de la construcţiile metalice gigantice la tehnica de calcul din
ultima generaţie. Prin cunoştinţele acumulate absolvenţii acestei specializări au garantată perspectiva găsirii unui
loc de muncă în industrie, cercetare, medii academice, învăţământ liceal, post liceal şi de maiştri.
În conformitate cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), absolvenţii Specializării de Inginerie
Mecanică pot fi încadraţi pe piaţa muncii în următoarele funcţii: Inginer mecanic; Consilier inginer mecanic;
Expert inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist
mentenanţă mecanică echipamente industriale; Inginer tehnolog prelucrări mecanice; Instructor sistem de
producţie; Cercetător în maşini şi instalaţii mecanice; Asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice;
Asistent universitar; Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; Profesor în
învăţământul gimnazial; Inginer electromecanic.
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