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 Programe de studii:
- Inginerie Economică Industrială (IEI)
Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM)-

- Informatică Aplicată în Inginerie
                                             Industrială (IAII)

Absolvent al programelor noastre de studii ?
Inginer de succes !

Absolvenţii de Inginerie Economică, Tehnologia Construcţiilor de
Maşini sau Informatică Aplicată acoperă un segment extins
al economiei, de la industria alimentară la cea electronică, de la 
posturi de profil tehnic la cele de profil managerial şi comercial. 
Inginerii formaţi aici sunt solicitaţi pentru angajare în poziţii cheie, 
inclusiv în străinătate: SUA, Canada, Franţa, Germania, etc.

Trebuie menţionat şi reţinut faptul că Ministerul Muncii nu are 
înregistrat niciun şomer absolvent al programelor noastre din 
cadrul Facultăţii de Inginerie Industrială şi Robotică pe 
raza municipiului Bucureşti şi în zonele limitrofe.

Parteneriate naţionale şi internaţionale
Studenţii programelor coordonate de departamentul TCM 
beneficiază de pe urma acordurilor naţionale şi internaţionale 
de cooperare didactică, ştiinţifică şi tehnologică, în parteneriat
cu firme consacrate în domenii de varf ale producţiei moderne
Automobile Dacia, Renault, Unicredit Ţiriac, ABN AMRO, Auto 
Chassis International, Assa Abloy, Electromagnetica, UTI, Ford 
Automobile, Allio România, Bertrandt, Alten etc.
De asemenea, există acorduri internaţionale de coope-
rare didactică, ştiinţifică şi tehnologică în parteneriat 
cu universităţi de prestigiu: Ecole Centrale din Paris şi 
Lyon, INSA Lyon, South Bank University din Londra, 
Universităţile Tehnice din Darmstadt, Torino, Milano, 
Porto, dar şi cu firme consacrate: Oracle, Bancile 
Unicredit, BCR şi ABN AMRO, Dr. Kocher etc.

Vino la POLITEHNICA !
Ieşi în evidenţă, fii inginer !

(...tehnolog....economist...)

Absolvenţii programelor universitare de licenţă îşi pot 
continua studiile la nivel de masterat, nivel de doctorat 
sau alt nivel postuniversitar. Studiile de masterat la 
Facultatea IIR se organizează pe direcţii importante şi 
atractive: Ingineria si Managementul Proiectelor Complexe,
Ingineria Proiectarii si Fabricarii Produselor, Inginerie 
Avansata Asistata de Calculator, Inginerie Economica si 
Managementul Afacerilor, Calitate in Inginerie si 
Managementul Afacerilor, Ingineria Nanostructurilor si 
Proceselor Neconventionale, Design Industrial si Produse 
Inovative, Inovation and Integrative Technology (lb. engleză, 
cu taxa). În continuare, se poate opta pentru continuarea
pregătirii prin studii de doctorat, care se organizează într-o 
problematică largă.

Programe coordonate de Departamentul
Tehnologia Construcţiilor de Maşini

(http://www.tcm.pub.ro)

http://www.youtube.com/upbimst

http://www.facebook.com/imst.bucuresti
https://www.facebook.com/TCM.Poli.Bucuresti
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Programul Inginerie Economică Industrială din
cadrul Facultăţii IIR oferă absolvenţilor, ingineri 
economişti, o dublă pregătire: tehnică şi economică, 
astfel încât aceştia pot activa după absolvire în diferite 
medii de lucru - inclusiv informatizate şi internaţionale, 
într-o problematică largă: studii şi analize tehnico -
economice, management, marketing, operaţiuni 
financiar-bancare, dezvoltare de produse şi servicii
de  calitate şi profitabile, sisteme logistice, resurse 
umane, modelare şi programare de procese,
antreprenoriat, dezvoltare de proiecte, conducere
de unităţi economice etc.

                           
                 
 

                             
 

   

Studenţii beneficiază de spaţii moderne, în care se asigură 
accesul la sisteme de proiectare, cercetare şi producţie 
de nivel mondial, în cadrul laboratoarelor de inginerie 
asistată de calculator, roboţi, modelare şi simulare, 
achiziţie de date, ecologie, fabricare aditivă etc.

Îţi deschidem drumul către o carieră în
Management sau Tehnologie !

De ce să urmezi unul dintre programele
 noastre de studii ? Pentru admitere la studii universitare de licenţă, la unul dintre

programele IEI (Inginerie Economică Industrială, TCM 
(Tehnologia Construcțiilor de Mașini) sau IAII (Informatică 
Aplicată în Inginerie Industrială) - învăţământ de zi la Facultatea 
IIR - sunt disponibile locuri finantate de la buget şi locuri 
cu taxă. Se pot organiza şi Studii la seral dacă există un număr 
suficient de studenţi care le solicită. Admiterea candidaţilor se 
efectuează conform metodologieiafisate si explicate pe site-ul 
facultatii: la adresa:

Pe durata studiilor se manifestă autonomia universitară, 
libertatea academică a studenţilor şi răspunderea 
publică pentru educaţia oferită acestora. Studenţii 
participă la activităţi culturale şi sportive, la activităţi de 
cercetare ştiinţifică, stagii de practică şi vizite de studii 
la firme din ţară sau din străinătate, la activitatea 
naţională şi internaţională a asociaţiilor studenţeşti etc.

Viaţa de student

Facilităţi de studiu şi cazare
Potrivit situaţiei şcolare sau familiale, studenţii primesc 
burse de performanţă, de merit, de studiu sau sociale. 
Celor mai buni studenţi li se oferă posibilitatea obţinerii
de burse în străinătate. Studenţii din provincie au 
asigurate condiţii optime de studiu, cazare şi masă în 
cadrul Campusului Regie din imediata apropiere a 
universităţii.

Cadrele didactice
Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea cu 
studenţii Facultăţii IIR au realizări prestigioase în 
activitatea de cercetare-dezvoltare: manuale 
universitare, lucrări ştiinţifice publicate în reviste din 
ţară şi străinătate, invenţii prezentate la saloane 
naţionale şi internaţionale, numeroase contracte cu 
parteneri din mediul universitar şi din industrie.

Dotarea spaţiilor de învăţământ şi de cercetare
La Facultatea IIR procesul de învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică este susţinut prin materiale şi 
echipamente didactice moderne, realizate prin finanţare 
prin proiecte naţionale şi internaţionale.

Studii universitare de licenţă (4 ani)

Programul Tehnologia Construcţiilor de Maşini  pregăteşte
ingineri de cercetare, proiectare şi producţie, pentru a-şi desfă-
şura activitatea în diferite medii de lucru - inclusiv informatizate 
şi internaţionale, în domenii privind tehnologiile de prelucrare 
clasice, neconvenţionale, asistate de calculator; proiectarea şi 
execuţia produselor şi instalaţiilor complexe; proiectarea şi 
urmărirea proceselor de prelucrare, proiectarea şi utilizarea 
echipamentelor de prelucrare, control, asamblare; proiectarea 
sistemelor de fabricare convenţionale, flexibile, numerice, 
adaptive, automate etc.; managementul industrial; calitatea 
producţiei; conducerea de laboratoare; conducerea de unităţi 
economice etc. In anul III, studenţii pot opta pentru continuarea 
studiilor la programele TCM sau NSN (Nanotehnologii şi 
Sisteme Neconvenţionale).

Programul Informatică Aplicată în Inginerie Industrială 
pregăteşte ingineri de cercetare, proiectare şi producţie, pentru 
a-şi desfăşura activitatea în diferite medii de lucru informatizate,
privind: procese de prelucrare moderne, comanda şi controlul
maşinilor unelte moderne CNC, proiectarea şi fabricarea 
produselor, managementul reţelelor logistice, modelarea şi
simularea proceselor, controlul echipamentelor pentru fabricare
aditivă etc.

Admitere

Vino la POLITEHNICA !
Fii Inginer !

http://www.iir.pub.ro


	pliant Dept TCM 2017 fata
	pliant Dept TCM 2017 spate

