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Misiunea în plan didactic  

Misiunea de bază a programului de studii de licență „Ingineria transporturilor și a traficului”  este aceea de 

a forma ingineri cu competențe cognitive  şi funcțional-operative în specializarea aferentă domeniului 

„Ingineria transporturilor”. Se urmărește de asemenea, punerea bazelor capacităților de cercetare științifică 

şi dezvoltare – inovare în domeniul Ingineriei transporturilor pentru viitorii ingineri din domeniu. 

Misiunea programului de studii de licență "Ingineria transporturilor și a traficului"  este de a realiza o 

calificare de inginer licențiat în domeniul transportului terestru (rutier şi feroviar) caracterizată de 

următoarele competențe:  

• Cunoștințe specifice domeniului ingineresc la nivelul unui program de studiu de licenţă; 

• Competențe privind cunoștințe generale pentru ingineria transporturilor; 

• Competențe în utilizarea tehnologiilor şi mijloacelor de transport privind rețelele de   transport 

rutiere şi feroviare, organizarea şi exploatarea sistemelor de transport rutier şi feroviar; 

• Competențe privind metodele utilizate în achiziția şi studiul parametrilor, conducerea şi 

coordonarea fluxurilor în sistemele de transport rutier şi feroviar.  

• Competențe în ceea ce privește metodologiile aplicate în  evaluarea, analiza şi optimizarea 

elementelor sistemelor de transport rutier şi feroviar. 

Absolvenții, viitori ingineri specializați în proiectarea şi administrarea rețelelor de transport, inginerii de 

trafic (care proiectează şi administrează modul în care se derulează traficul rutier şi feroviar prin reţelele de 

transport, proiectarea şi administrarea reţelelor de transport public), trebuie să fie familiarizați cu 

conceptele şi abordările noi:  managementul cererilor de deplasare, managementul integrat al traficului şi 

al utilizării teritoriului, logistica transporturilor de bunuri sau managementul transporturilor şi a traficului 

multi-modal şi intermodal, respectiv abordarea tutror problemelor de mobilitate în spiritul dezvoltării 

durabile. 

Misiunea în planul 

cercetării științifice 

Misiunea şi obiectivele programului de studiu se încadrează în misiunea şi obiectivele Universităţii „Politehnica” 

din Timişoara şi a Facultății de Mecanică, de a forma ingineri cu competenţe funcţional-operative în domeniul 

transporturilor, respectiv punerea bazelor capacității de cercetare științifică şi dezvoltare-inovare în acest 

domeniu. Misiunea în planul cercetării științifice se circumscrie formării următoarelor competențe: 

• Competențe privind aplicarea metodele utilizate în achiziția şi studiul parametrilor, conducerea şi 

coordonarea fluxurilor în sistemele de transport rutier şi feroviar.  

• Competențe în ceea ce privește aplicarea practică a metodologiile utilizate în  evaluarea, analiza şi 

optimizarea elementelor sistemelor de transport rutier şi feroviar. 



Obiectivele programului de studii 

Cursurile din cadrul programului de licență „Ingineria transporturilor și a traficului”, vor oferi absolvenților 

cunoștințe şi abilități necesare pentru a înțelege corelațiile dintre activitățile umane, activitățile economice şi 

comunitatea care generează deplasările, pentru a înțelege modul în care fluxurile de vehicule şi de persoane se 

comportă într-o rețea, respectiv modul în care se pot modela aceste fluxuri.  

Obiectivele principale ale programului de licență ″Ingineria transporturilor și traficului″ constau în dezvoltarea 

unor capacități cognitive, abilități tehnice, intelectuale şi deprinderi practice specifice ingineriei transporturilor  

și a traficului, dar şi a celor economice, necesare proceselor de planificare şi implementare a sistemelor de 

transport feroviar şi  rutier, în conformitate cu criteriile de eficacitate, eficiență tehnico-economică şi de 

dezvoltare durabilă. Se urmărește  formarea unor competențe bazate pe concepte moderne şi metode asistate 

de calculator cu referiri directe şi la aplicații specifice transporturilor. Se au în vedere toate capitolele specifice 

domeniului de licenţă începând cu competențele fundamentale definitorii pentru specializarea de inginerie. 

Viitorului inginer de transporturi/trafic  i se vor prezenta noţiuni de bază necesare înţelegerii fenomenelor care 

au loc într-un sistem de transport, precum şi a factorilor cu un caracter stochastic care influenţează 

funcţionarea unui astfel de sistem. Studenţii  fac cunoştinţă cu principiile pe care se bazează tehnicile moderne 

de modelare, simulare, planificare şi proiectare, acestea asistate de calculator prin folosirea unor programe de 

aplicaţii speciale pentru transporturi/trafic, care se găsesc în dotarea catedrei.  

Competenţele formative au în vedere aspectele cognitiv, practic-aplicativ, precum şi de comunicare şi 

relaţionale, fiind structurate astfel: 

Competenţele cognitive şi aplicative se referă la: 

• Cunoştinţe specifice domeniului ingineresc la nivelul unui program de licenţă; 

• Competenţe în utilizarea tehnologiilor şi mijloacelor de transport, privind reţelele de transport 

feroviare şi rutiere, respectiv în ceea ce priveşte organizarea şi exploatarea sistemelor de transport 

feroviar şi rutier; 

• Competenţe privind achiziţia şi studiul parametrilor, conducerea şi coordonarea fluxurilor în sistemele 

de transport rutier şi feroviar; 

• Competenţe în ceea ce priveşte evaluarea, analiza şi optimizarea elementelor sistemelor de transport 

rutier şi feroviar. 

Competenţele de comunicare şi de relaţionare se referă la: 

• Capacitatea de diseminare a  rezultatelor studiilor  privind  tranportul feroviar şi rutier printre utili-

zatorii direct interesaţi şi avizaţi; 

• Capacitatea de transmitere a informaţiilor şi deprinderilor la generaţiile succesive de elevi şi studenți, 

respectiv la colegii mai tineri; 

• Capacitatea de comunicare cu membrii nespecialişti ai comunităţii în care se derulează activităţile 

efectuate de inginerul de transport şi de trafic feroviar şi rutier; 

• Capacitatea de valorificare a serviciilor/produselor unui agent economic; 

• Capacitatea de atragere a fondurilor de investiţii spre domeniul de interes. 

 


