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Descrierea specializării
Masterul specializarea IPMPC a fost inclus în oferta educaţională a Facultăţii de Mecanică în anul 2006 la iniţiativa firmelor
MGI Coutier (în prezent, AKWEL), VALEO, Elbromplast /ERP, LEMAN Industrie, ELBA, AEM, YAZAKY /Arad.
Cunoştinţele dobândite, competenţele şi abilităţile formate prin parcurgerea planului de învăţământ al acestei specializări
corespunde cerinţelor de formare exprimate de parteneri din mediul industrial cu profil de activitate în domeniul Ingineriei
Industriale, centrat pe probleme curente de fabricaţie a produse din materiale metalice, polimerice și compozite, sectoare
de activitate în plină dezvoltare în zona de vest a ţării. Aceștia oferă sprijin logistic și financiar pentru dotarea laboratoarelor
și desfășurarea activităţii didactice, condiţii pentru efectuarea practicii profesionale şi, de multe ori, stabilesc tema lucrării
de absolvire.

Competenţe
Specializarea de master IPMPC se adresează mai ales absolvenţilor unui program de studiu de licenţă din domeniile:
Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică sau Inginerie şi Management, fiind recomandat pentru aprofundarea studiilor
absolvenţilor de la programele de studii de licenţă: Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM), Ingineria Materialelor,
Inginerie Economică Industrială, vizând şi absolvenţi de licenţă specializarea TCM-IFR care au deja o experienţă profesională
considerabilă şi motivaţia continuării studiilor.
Planul de învăţământ al specializării de master IPMPC este permanent adaptat cerinţelor de formare profesională pentru
zona de vest a ţării astfel încât cunoştinţele dobândite, competenţele şi abilităţile formate absolvenţilor să le permită o
carieră de succes având la bază cunostiinte teoretice si practice avansate despre materiale, tehnologii de prelucrare și
management industrial pentru desfășurarea de activităţi de:
- proiectare asistată CAD ;
- așchiere a materialelor metalice și nemetalice ;
- ștanţare (perforare, decupare, ambutisare) diverse produse din tablă și elemente de caroserie ;
- injecţie, extrudare și termoformare produse din materiale plastice ;
- control dimensional (măsurari 3D) și managementul calităţii produselor ;
- programare mașini unelte cu comandă numerică (CNC) ;
- mentenanţă (reglaj, întreţinere și reparaţii dispozitive, utilaje, linii de fabricaţie) ;
- pregătire pentru lansarea producţiei, coordonare procese de fabricaţie, asamblare și montaj pentru produse industriale
și bunuri de consum, din materiale metalice, plastice si compozite ;
- managementul activităţii de producţie și promovare de produs.

IMAGINI LABORATOARE (maxim 2 imagini)

Perspective ale absolvenţilor
Beneficiarii programului de studii de master IPMPC sunt, în primul rând, absolvenţii noștri care dobândesc o pregătire
profesională sustenabilă pe termen lung, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor din zona de vest a ţării și au posibilităţi
diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale de productie sau de prestări de servicii, pentru
componente, subansamble sau produse diverse din : industria automotive, energetică, transporturi aeriene, navale sau
feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi
reparaţii în domeniul mecanic.
In egală măsura, beneficiari ai specializării de master IPMPC sunt întreprinderile angajatoare a acestor absolvenţi, cu profil
de activitate în domeniul Ingineriei industriale, de fabricaţie mecanică prin procesare de material metalic, plastic sau
compozit: AKWEL (MGI Coutier), VALEO, Elbromplast /ERP, LEMAN Industrie, ELBA, YAZAKY /Arad, TDC, AEM, HELLA,
MAHLE Motor Components, BOS /Arad, TRW, TAKATA /Arad, PLASTOR /Oradea, SIPA Engineering, ZOPPAS - ZIR,
DRAEXLMAIER, grupul CONTINENTAL, HURO Supermold, PLASTIQUEFORME, Molding Tools, INTERPART şi alţii.
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