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Misiunea în plan didactic

Misiunea programului de
studii
Misiunea în planul
cercetării științifice

Obiectivele programului de studii

Misiunea specializării se înscrie în misiunea generală a Universităţii Politehnica
Timişoara respectiv a Facultăţii de Inginerie Hunedoara şi constă în formarea specializată a
absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul Inginerie şi management, prin însuşirea de
cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le
asigure accesul şi succesul ca profesionişti pe piaţă, în mediul european concurenţial actual.
Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de master constă în valorificarea
potenţialului ştiinţific oferit de cadrele didactice şi de masteranzi. Se acordă o atenţie
deosebită activităţii de cercetare ştiinţifică şi de publicare a rezultatelor colaborării dintre
cadrele didactice şi studenţii masteranzi. Cercetarea se efectuează în baza unor
contracte/granturi de cercetare, în colective de cercetare sau individual. Prin cercetarea
ştiinţifică, programul de master contribuie, susţine, dezvoltă şi promovează inovarea în
domeniul cercetării. De asemenea, se doreşte realizarea unei mai bune îmbinări a cercetării
ştiinţifice cu activitatea didactică în scopul educării absolvenţilor de studii de master, nu
doar ca specialişti în domeniul propus, ci şi ca potenţiali cercetători cu aptitudini reale
pentru integrarea în comunitatea ştiinţifică naţională şi europeană.
1. Asigurarea resurselor materiale, umane, de timp şi financiare pentru desfăşurarea pe
domeniu a unor activităţi de cercetare eficiente şi de calitate;
2. Atragerea masteranzilor la activitatea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă şi la
competiţia prin granturi, pentru formarea în domeniu a viitorilor cercetători sau cadre
didactice;
3. Afirmarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi masteranzilor prin
publicarea unor lucrări ştiinţifice, participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice,
elaborarea de contracte de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
4. Obţinerea de competente teoretice şi practice care să confere absolventului
posibilitatea accesării de programe de studii de doctorat.

