
 

Misiunea și obiectivele programului de studii de licență 

MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

(2014-2015) 

Misiunea programului de 
studii 

Misiunea în plan 
didactic  

Să formeze ingineri licenţiaţi de înaltă calificare în domeniul Ingineriei mecanice, având cunoştinţe aprofundate 

privind mașinile, echipamentele și instalațiile din agricultură și industria alimentară, proiectarea, execuţia, 

exploatarea şi întreţinerea acestora, având următoarele competenţe: 

− Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din stiintele fundamentale specifice domeniului ingineriei  

− Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea si proiectarea sistemelor şi proceselor 

mecanice.  

− Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul ingineriei mecanice. 

− Identificarea, descrierea şi interpretarea sistemelor tehnologice, biotehnice asociate cu proiectarea, 

construcţia si exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultura și industrie alimentara.  

− Aplicarea metodelor avansate, in proiectarea, construcţia şi exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru 

agricultura și industrie alimentara 

− Management, marketing si asigurarea calitatii în agricultura si industria alimentara 

− Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea unei strategii de 

muncă riguroase, eficientă şi responsabile in rezolvarea problemelor si luarea deciziilor  

− Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierahice, în 

cadrul colectivului de lucru-managementul de proiect specific 

− Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi; utilizarea adecvată de 

informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie europeană 

Misiunea în planul 
cercetării științifice 

Formarea, cultivarea şi dezvoltarea abilităţilor incipiente de cercetare ale absolvenţilor, abilităţi care să permită 

accederea spre programele de master şi doctorat oferite, cu precădere, în domeniul Ingineriei mecanice și Ingineriei 

Industriale 

Obiectivele programului de studii 

− obţinerea unor abilităţi generale, caracteristice profesiei de inginer  

− dezvoltarea cunoştinţelor de bază pentru înţelegerea tehnicilor şi proceselor din domeniul asigurării calităţii 

produselor, 

− dezvoltarea capacităţii de design şi proiectare asistată,  

− dezvoltarea de competenţe pentru concepţia, construcţia şi exploatarea echipamentelor specifice 

− formarea capacităţii de gestiune a sistemelor de inginerie mecanică şi a deprinderilor de acţiune într-un 

domeniu productiv pentru promovarea şi exploatarea sistemelor mecanice. 

− formarea de absolvenţi capabili să se perfecţioneze prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor 

la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfăşurarea 

programului. 

 

 

 


