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INGINERIA PRODUSELOR DIN MATERIALE POLIMERICE ŞI COMPOZITE 

(2014-2015) 

Misiunea programului de 

studii 

Misiunea în plan didactic  

Misiunea de bază a Programului de master INGINERIA PRODUSELOR DIN MATERIALE POLIMERICE 

ŞI COMPOZITE este aceea de a forma ingineri cu competenţe deosebite prin aprofundarea studiilor de 

licenţă în specializările Inginerie Industrială� respectiv prin dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor 

pentru operare cu tehnici avansate şi pentru cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicilor de prelucrare a 

materialelor polimerice şi compozite� 

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

relaţionale� fiind structurate astfel� 

• Cunoştinţe avansate  CAD şi CAM specifice produselor din materiale polimerice şi compozite  cu 

comportament de bază de tip vâscoelastic  

• Cunoştinte avansate despre materialele compozite" 

• Tehnici de Prototipare şi Fabricare Rapidă� Reversee Engineering" 

• Tehnici speciale de punere în formă 'injectare în special) pentru piese tehnice şi micropiese de 

utilizare specială 'Microtehnică� implanturi� etc)" 

• Tehnici de măsurare de mare precizie 'tridimensională) şi metode speciale de asigurare a calităţii 

• Capacităţi de cercetare ştiinţifică şi implementare a tehnicilor avansate� 

Misiunea în planul 

cercetării ştiinţifice 

Pe baza de cunoştinţe avansate în domeniul procesării materialelor polimerice şi a cursurilor de 

specialitate din planul de învăţământ� programul de master INGINERIA PRODUSELOR DIN MATERIALE 

POLIMERICE ŞI COMPOZITE � 

• asigură formarea de competenţe de experimentare+cercetare 'planificare experiment� practică şi 

conducerea experimentului� prelucrarea şi interpretarea rezultatelor) 

• oferă cursanţilor posibilitatea de implicare în activitatea de cercetare derulată în departamentul 

organizator IMF + TCM 'granturi� contracte de cercetare cu parteneri industriali) şi de dezvoltare a 



Misiunea programului de 

studii 
Misiunea în plan didactic  

Misiunea de bază a Programului de master INGINERIA PRODUSELOR DIN MATERIALE POLIMERICE 

ŞI COMPOZITE este aceea de a forma ingineri cu competenţe deosebite prin aprofundarea studiilor de 

licenţă în specializările Inginerie Industrială� respectiv prin dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor 

pentru operare cu tehnici avansate şi pentru cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicilor de prelucrare a 

materialelor polimerice şi compozite� 

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

relaţionale� fiind structurate astfel� 

• Cunoştinţe avansate  CAD şi CAM specifice produselor din materiale polimerice şi compozite  cu 

comportament de bază de tip vâscoelastic  

• Cunoştinte avansate despre materialele compozite" 

• Tehnici de Prototipare şi Fabricare Rapidă� Reversee Engineering" 

• Tehnici speciale de punere în formă 'injectare în special) pentru piese tehnice şi micropiese de 

utilizare specială 'Microtehnică� implanturi� etc)" 

• Tehnici de măsurare de mare precizie 'tridimensională) şi metode speciale de asigurare a calităţii 

• Capacităţi de cercetare ştiinţifică şi implementare a tehnicilor avansate� 

competenţelor dobândite prin activitate didactică 

• răspunde necesităţilor de cercetare în domeniul procesării materialelor polimerice şi compozite în zona 

de vest a României� Întreprinderi de profil� majoritatea cu capital străin 'francez� japonez şi german)� 

ELBA� SALOMON� ESSER� SOLPLUS� LEHMAN din Timişoara şi YAZAKI din Arad)  au hotărât în 

7889 să finanţeze în totalitate prin contracte de asistenţă tehnică ferme cu UPT  realizarea acestui 

program de master�  

• asigură legătura directă cu mediul industrial� În prezent la Universitatea Politehnica Timişoara există 

un Centru de Competenţe în Plasturgie 'CCP) complet funcţional� realizat în parteneriat cu un grup de 

firme din domeniul procesării materialelor polimerice� Centrul de competenţe în plasturgie are ca scop 

creşterea pregătirii profesionale a personalului din firmele din domeniul procesării materialelor 

polimerice 'cu precădere automotive) prin programul de master cât şi realizarea de proiecte de 

cercetare şi consultanţă tehnică�  



 


