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MANAGEMENTUL LOGISTICII 
 

MASTER PROFESIONAL ÎN DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT 
 

 

DE CE UN MASTER ÎN LOGISTICĂ?  
 Ai şansa să devii specialist în logistică. 
 Beneficiezi de experienţa specialiştilor GRUP RENAULT ÎN ROMÂNIA şi ARILOG, precum şi de un corp 

profesoral recunoscut internaţional, prin parteneriatul cu Université Lorraine din Metz. 
BAZA MATERIALĂ  
 Laboratoare cu reţele de calculatoare şi soft-uri dedicate: planificarea resurselor întreprinderii (ABAS şi MFG-

Pro), amenajarea spaţială a întreprinderii (IMPACT), modelarea şi simularea fluxurilor (ARENA, PlantSimulation şi 
ProModel), managementul proiectelor (Primavera). 

 Acces (consultare, împrumut sau on-line http://biblioteca.upit.ro) la Biblioteca Universităţii (cărţi şi reviste de 
specialitate în domeniu), cursuri universitare disponibile pe platformă elearning.   

PARTENERIATUL CU RENAULT ROMÂNIA 
Renault România susține acest master prin:  
 realizarea de prelegeri pe teme din domeniul logisticii de către specialişti din GRUP RENAULT ÎN ROMÂNIA; 
 stagii de practică pentru elaborarea lucrării de disertație. 

PARTENERIATUL CU ARILOG 
 Asociaţia Română de Logistică (ARILOG) susține masterul prin implicarea de specialiști în susținerea de prelegeri 
în domeniul logisticii şi facilitarea unor vizite de studiu în firme de specialitate. 

 

PARTENERIATUL INTERNAŢIONAL  
 Cadre didactice de la Université Lorraine - Metz susţin cursuri la discipline din fiecare semestru şi colaborează cu 

cadrele didactice din UPIT pe teme de cercetare din domeniul masterului. 
 Cei mai buni studenţi au posibilitatea accesării a 2 burse ERASMUS (stagii de cercetare), la Université Lorraine - 

Metz, Laboratoire de Génie Industriel, de Production et de Maintenance. 
ADMITERE 2021 
Admiterea se desfăşoară în perioada 01 august - 15 septembrie 2021 şi constă în: 
 - depunerea dosarului de concurs la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie: 01 august – 10 septembrie 2021; 
 - susţinerea interviului de selecţie: 11 septembrie 2021.  
 - afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2021.  
 - înmatricularea candidaţilor admişi: 14 – 15 septembrie 2021. 
 - afişarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2021.  
INFORMAŢII  SUPLIMENTARE  
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Vino la masterul "Managementul Logisticii"! 
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