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Misiunea programului de 

studii 

Misiunea în plan didactic  

Misiunea programului Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice, care se încadrează în misiunea UPT, este 
aceea de a produce ingineri licenţiaţi de înaltă calificare în domeniul Ingineriei mecanice, având cunoştinţe 
aprofundate privind hidrodinamica fluidelor, proiectarea, execuţia, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi 
echipamentelor hidromecanice, aero-energetice, acţionărilor şi automatizărilor hidropneumatice şi a 
reţelelor de transport şi alimentare cu apă. Absolvenţii programului dobândesc competenţe formative care 
au în vedere aspectele cognitive, practic-aplicative precum şi de comunicare şi relaţionale.  

Cunoştinţele actualizate şi specifice programului de ingineri ciclul licenţă, domeniul Inginerie mecanică, 
specializarea Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice cuprinde următoarele componente: 

- Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei 

- Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea maşinilor şi sistemelor 
hidraulice şi pneumatice 

- Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa maşinilor şi sistemelor hidraulice şi pneumatice 

- Aplicarea metodelor de proiectare, analiza şi testare a maşinilor şi sistemelor hidraulice şi pneumatice 

- Interpretarea şi fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a soluţiilor pentru 
maşinile şi sistemele hidraulice şi pneumatice 

- Implementarea şi coordonarea sistemului de management al calităţii şi marketing 

Misiunea în planul 

cercetării științifice 

În acelaşi timp, în cadrul departamentului MMUT se desfăşoară o bogată activitate de cercetare ştiinţifică 
fundamentală şi aplicată. Ca atare, o atenţie cu totul specială este acordată formării, cultivării şi dezvoltării 
abilităţilor incipiente de cercetare ale absolvenţilor, abilităţi care să permită accederea spre programele de 
master şi doctorat oferite în domeniul Ingineriei mecanice. 

Obiectivele programului de studii 

Obiectivele programului Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice sunt următoarele: 

- 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 mecanice 

- 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. 

 


