Parteneriate naţionale şi internaţionale
Studenţii
programelor
de
studii
coordonate de departamentul Fabricaţie şi
Management Industrial beneficiază de
vizite de documentare şi stagii de practică
în firme cu renume în producţia modernă,
cu care departamentul are acorduri de
colaborare: Automobile Dacia, RTR, Auto
Chassis International, Euro APS, Lisa,
Leoni, Subansamble Auto, Componente
Auto Topoloveni, Jhonson Controls.

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie
Departamentul de Fabricaţie şi
Management Industrial
Str. Târgul din Vale nr.1, Corpul T
Tel. 0348 / 453 150
http://www.upit.ro

Deasemenea, Departamentul are acorduri
internaţionale de cooperare didactică,
ştiinţifică şi tehnologică cu universităţi
europene
(Universitatea
din
Metz,
Universitatea de Tehnologie din BelfortMontbeliard,
Universitatea
ClermontFerrand, Şcoala Naţională de ingineri din
Tarbes, INSA Lyon etc.), unde studenţii
pot efectua stagii de studii.

UNIVERSITATEA
DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE MECANICĂ
ŞI TEHNOLOGIE
PROGRAMUL DE STUDII

TEHNOLOGIA
CONSTRUCŢIILOR
DE MAŞINI
 45 de ani de excelenţă în educaţie
universitară
 Peste 5000 de absolvenţi de succes
 Campus universitar modern
 Bază materială de calitate

Absolvenţii noştri pot fi găsiţi la:
 Studii de masterat şi doctorat în

cadrul facultăţii;
 Ingineri în cadrul grupului Dacia
Renault şi industria orizontală
aferentă;
 Cadre didactice în învăţământul
preuniversitar şi universitar.

Într-o lume în care viitorul este
o provocare,
TU ce alegi?
Vino la noi! Fii inginer TCM!

De ce inginer TCM?
Programul de studii TCM pregăteşte
ingineri de cercetare, proiectare şi
producţie pentru a-şi desfăşura activitatea
în orice întreprindere industrială sau firmă
prestatoare de servicii, în domenii privind:
tehnologii
de
prelucrare
clasice,
neconvenţionale,
asistate
de
calculator;proiectare produse şi instalaţii;
proiectare şi utilizare echipamente de
lucru, de control şi asamblare; proiectare,
organizare şi conducere procese de
fabricare;
management
industrial;
calitatea producţiei.
Absolvenţii pot accesa mai multe posturi
şi funcţii: inginer tehnolog prelucrări
mecanice; inginer producţie; inginer
mecanic; inginer proiectant de produse şi
tehnologii/conceptor; responsabil proiect
sau afacere; specialist în domeniul
calităţii; inginer mentenanţă; inginer
montaj;
profesor
în
învăţământul
preuniversitar.

Admitere
Studii universitare de licenţă (4 ani)
Pentru admitere, sunt disponibile locuri
finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu
taxă. Media de admitere ţine cont de media
examenului de bacalaureat ( M
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matematică de la bacaluareat ( N Matematică ) şi
de categoria programei de examen pentru
disciplina matematică de la bacalaureat şi
se determină cu relaţia:
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Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire.

importante în activitatea didactică şi de
cercetare. Principiul nostru de bazăeste
aplicarea unui învăţământ centrat pe
student, adaptat nevoilor şi aşteptărilor
acestuia, interesant şi atractiv.

Dotarea spaţiilor de învăţământ
Programul de studii TCM are o bază
materială proprie, modernă şi completă.
Dotarea laboratoarelor este specifică
disciplinelor cuprinse în planul de
învăţământ: maşini-unelte clasice şi cu
comandă numerică (de prelucrat prin
aşchiere, deformare plastică, injecţie,
eroziune), echipamente şi aparatură de
lucru şi control, tehnică de calcul
(calculatoare, soft-uri de simulare şi de
lucru), standuri şi machete demonstrative.

Facilităţi de studiu şi cazare
Potrivit situaţiei şcolare şi familiale,
studenţii primesc burse de merit, de
studiu, sociale sau speciale (oferite de
Universitate sau comunitatea locală).
Studenţii care nu locuiesc în Piteşti au
asigurate condiţii optime de cazare în
căminele Universităţii.

Cadrele didactice
La programul de studii TCM predau cadre
didactice bine pregătite profesional,
doctori în ştiinţe şi inginerie, cu realizări

Studenţii au acces la materiale didactice
sau de informare specifice domeniului,
existente în laboratoarele departamentului
sau în sălile de lectură şi împrumut ale
Bibliotecii (http://biblioteca.upit.ro).

