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DESIGN INDUSTRIAL 
Programul de studii Design industrial este acreditat în domeniul de licenţă Inginerie industrială 
(4 ani, cu 240 de credite ECTS). Obiectivele principale ale programului de studii constau în 
furnizarea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale şi 
specifice privind proiectarea şi promovarea de produse inovative, cu o înaltă competitivitate la 
nivel tehnico-funcţional, estetic şi economic, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. 
Scopul este acela de a le asigura studenţilor know-how-ul necesar satisfacerii exigenţelor 
angajatorilor şi societăţii, facilitând astfel absorbţia imediată a absolvenţilor acestui program de 
studii pe piaţa forţei de muncă naţională şi internaţională. 
Absolvenţii programului de studii de licenţă Design industrial vor fi capabili, printre altele: 
 să stabilească specificaţiile obiectiv ale unui produs dat; 
 să aplice modele ale proiectării conceptuale pentru rezolvarea unor situaţii practice 

concrete; 
 să definească criterii de evaluare a soluţiilor alternative în vederea identificării unor 

soluţii optime; 
 să utilizeze tehnici specifice modelării produselor şi testării performanţei acestora; 
 să integreze principiile estetice şi ergonomice în proiectarea şi dezvoltarea durabilă a 

produselor etc. 
Formarea profesională a absolvenților programului Design industrial le deschide acestora 
accesul la ocupații precum: designer industrial, proiectant inginer mecanic, grafician 
industrial, designer web, designer grafică, cercetător / inginer de cercetare în creaţia tehnică 
în construcţia de maşini. 
Competenţele conferite de programul de studiu in domeniul ingineriei industriale sunt în 
concordanţă cu Registrul Clasificării Ocupaţiilor din România (COR): 

  inginer montaj;  
   inginer specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; 
  inginer tehnolog prelucrari mecanice; 



  inginer mecanic; 
  consilier inginer mecanic; 
  referent de specialitate inginer mecanic; 
  proiectant inginer mecanic; 
  inginer masini-unelte; 
  instructor sistem de producţie; 
  profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; 
  formator; 
  programator fabricaţie/lansator fabricaţie; 
 cercetători, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica; 
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