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Misiunea programului de 

studii 

Misiunea în plan didactic  

Misiunea specializării Autovehicule Rutiere este de a forma cadre cu pregătire superioară, având 
competenţe şi abilităţi specifice domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, paralel cu desfăşurarea unei 
activităţi de cercetare ştiinţifică proprie, în sprijinul mediului de afaceri interesat. 
În conformitate cu misiunea Universităţii POLITEHNICA din Timişoara, a Facultăţii de Mecanică şi a 
domeniului Ingineria autovehiculelor, absolvenţii acestei specializări, prin pregătirea, susţinerea şi 
promovarea examenului de licenţă, vor deveni licenţiaţi în inginerie, specializarea Autovehicule rutiere. 

Misiunea în planul 

cercetării ştiinţifice 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara are la baza întregii sale activităţi un model de învăţare bazat pe 
cercetare. Universitatea are o strategie pe termen lung şi programe pe termen mediu şi scurt care se referă 
la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi la resursele de realizare. Strategia 
pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat şi 
Consiliile facultăţilor, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare a resurselor şi a 
modalităţilor de valorificare a acestora. Pentru domeniul Ingineria Autovehiculelor/Autovehicule Rutiere, 
colectivul de specialişti se preocupă permanent de creşterea numărului şi a valorii contractelor de 
cercetare angajate şi doreşte permanent o valorificare cât mai bună a rezultatelor acestei activităţi.  

Obiectivele programului de studii 

Obiectivele şi cunoştinţele/abilităţile absolvenţilor din domeniului Ingineria autovehiculelor şi ale 
specializării Autovehicule Rutiere sunt: 
Competenţe profesionale: 

• Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti 
• Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor 
• Conceperea de soluţii constructive care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale 

autovehiculelor 
• Proiectarea tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule rutiere 
• Proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere 
• Operarea cu concepte privind managementul sistemelor şi subsistemelor economice, care au ca 

obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreţinerea autovehiculelor rutiere 
Competenţe transversale: 

• Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, urmărind un 
plan de lucru prestabilit şi sub îndrumare calificată 

• Integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-şi roluri specifice şi realizând o bună comunicare în 
colectiv 

• Realizarea dezvoltării personale şi profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele 
moderne de studiu 
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activităţi de cercetare ştiinţifică proprie, în sprijinul mediului de afaceri interesat. 
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