
 

 

Misiunea și obiectivele programului de studii de licență 

VEHICULE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR 

(2014-2015) 

Misiunea programului de 

studii 

Misiunea în plan didactic  

Misiunea UPT în plan didactic este: 
− să asigure formare profesională superioară, de nivel universitar - după caz: în paradigma Bologna, pe 

toate cele trei cicluri ale acesteia - licenţă, masterat, doctorat - sau în sistem reglementat special -, 
precum şi de nivel postuniversitar şi în conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în scopul dezvoltării 
personale şi inserţiei profesionale a individului şi în scopul satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 
societal; 

− să cultive, să promoveze şi să apere valorile fundamentale cristalizate pe parcursul evoluţiei omenirii: 
libertatea de gândire, de exprimare şi de acţiune, dreptatea, adevărul, echitatea, cinstea, corectitudinea, 
demnitatea, onoarea. 

Misiunea Facultății de Mecanică în plan didactic este: 
− organizarea educației tehnice în condițiile de calitate specifice învățământului superior romînesc la 

nivelul standardelor internaționale; 
− formarea profesională continuă prin cursuri de masterat și doctorat în domeniile fundamentale 

inginerești, dar și complementare. 
Misiunea programului de studii VEHICULE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR în plan didactic este: 
− formarea de cadre cu pregătire superioară, având competenţe şi abilităţi specifice domeniului 

fundamental ştiinţe inginereşti, cu specializare în domeniul vehiculelor feroviare (material rulant de 
cale ferată), în concordanță cu Cadrul Național al Calificărilor.  

Misiunea în planul 

cercetării științifice 

Misiunea UPT în planul cercetării științifice este: 
−  să contribuie la stabilirea direcţiilor de dezvoltare a societăţii, în plan local, regional, naţional şi 

internaţional; 
− să genereze, respectiv să transfere către societate cunoaştere prin cercetare ştiinţifică avansată, 

cercetare, dezvoltare şi inovare, respectiv prin diseminare a rezultatelor prin publicare şi / sau 
implementare. 

Misiunea Facultății de Mecanică  în planul cercetării științifice este: 
− intensificarea cercetării științifice și tehnologice multidisciplinare cu sporirea contribuțiilor proprii la 

dezvoltarea cunoașterii în domeniile prioritare ale științei și tehnologiei; 
− dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu universități și centre de cercetare de profil din țară 

și străinătate. 
Misiunea programului de studii VEHICULE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR în planul cercetării științifice este: 
− desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică proprie, în sprijinul mediului de afaceri interesat. 

 



Obiectivele programului de studii 

Obiectivele programului de studii VEHICULE PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR  sunt: 

− Înţelegerea şi utilizarea fundamentelor de matematică, fizică, chimie, tehnica măsurării, ştiinţa 
materialelor, tehnologia materialelor, grafică tehnică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi 
electronică, informatică şi automatică;  

− Identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor conflictuale în condiţii economice favorabile;  
− Comunicare, lucru în echipă, cooperare interdisciplinară şi inovare; 

− Legislaţie, economie, management şi marketing; 

− Bazele  calculului și construcției sistemelor mecanice;   
− Procesarea materialelor utilizate în ingineria mecanică; 
− Sisteme de acționare în ingineria mecanică; 
− Controlul și optimizarea proceselor mecanice;  
− Cunoașterea proceselor tehnologice și instalațiilor specifice vehiculelor feroviare; 

− Insușirea metodelor privind fabricarea, mentenanța, fiabilitatea și exploatarea   vehiculelor feroviare; 

− Abilitatea de a lucra independent şi în echipă;  
− Abilitatea de a fi eficace (a face ceea ce trebuie) şi eficient (a folosi resursele cât mai economic);  
− Abilitatea de adaptare continuă la noi situaţii; 

− Abilitatea de a cerceta şi a avea un spirit creativ. 

 


