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Miniaturizarea diferitelor elemente, a instrumentelor de măsură şi de lucru, a sistemelor de
ansamblu a devenit una din direcţiile majore de dezvoltare ale secolului XXI. Cu greu se poate
imagina astăzi o tehnologie sau un produs care să poată funcţiona fără aplicarea principiilor de
producere specifice mecanicii de precizie, a micro sau nano-tehnologiilor.
Programul de studii Mecanică fină şi nanotehnologii şi-a propus să pregătească specialişti
care să poată face faţă unor cerinţe noi ridicate de domenii de vârf ale tehnologiei, cum ar fi:
producerea şi exploatarea maşinilor unelte de precizie ridicată, protetică biomedicală, aparatură de
măsură şi control, aparatură optică şi echipamente de prelucrare a pieselor optice, proiectarea şi
execuţia de scule pentru aşchiere şi ştanţare de precizie.

Aparate şi sisteme de măsurare
Metrologia structurilor
micromecanice
Scule pentru mecanică fină

Tehnologii de mecanică fină şi
nanotehnologii
Maşini–unelte pentru mecanică
fină, speciale şi specializate

Robotică
Bioinginerie mecanică asistată

La finalizarea studiilor de licenţă se obţine diplomă de Inginer mecanic în specializarea
Mecanică Fină şi nanotehnologii
OCUPAŢII POSIBILE: Inginer mecanică fină, Inginer mecanic, Inginer masini-unelte,
Consilier inginer mecanic, Referent de specialitate inginer mecanic, Proiectant inginer mecanic,
Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale, Inginer tehnolog prelucrari mecanice,
Instructor sistem de producţie, Inginer clinic, Programator fabricaţie/lansator fabricaţie, Profesor
în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri, Profesor în învăţământul gimnazial,
Inspectori în învăţământ, Specialist în domeniul calităţii, Asistent standardizare, Inginer de
cercetare în metrologie, Inginer de cercetare roboţi industriali, Inginer de cercetare în mecanica
fină, Inginer de cercetare în masini şi instalatii mecanice, Inginer de cercetare in tehnologie si
echipamente neconventionale.
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Acest program de studii a fost înfiinţat în anul
1991 sub denumirea
MECANICĂ FINĂ
Programul de studii
MECANICĂ FINĂ ŞI NANOTEHNOLOGII
este reacreditat din anul 2008 şi este coordonat
de
Catedra Maşini-unelte şi scule

Competenţe ale absolvenţilor:
1. Absolventul identifică, defineşte şi utilizează noţiunile fundamentale din domeniul
ingineriei;
2. Absolventul este capabil să utilizeze principiile de dimensionare şi instrumentele
grafice pentru descrierea structurilor şi proceselor din sistemele mecanice;
3. Absolventul este capabil să utilizeze programe software şi tehnologii informatice
specifice pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei mecanice în general şi a
mecanicii de precizie în special;
4. Absolventul elaborează, validează şi aplică metodologiile pentru proiectarea,
selectarea, testarea tehnologiilor, inclusiv a micro şi nano-tehnologiilor, în condiţiile
utilizării mijloacelor moderene de fabricaţie;
5. Absolventul este capabil să aleagă, instaleze, exploateze şi să asigure mentenanţa
sistemelor mecanice şi micromecanice;
6. Absolventul este capabil să aplice metode de planificare, organizare şi gestionare a
fabricaţiei în scopul asigurării şi îmbunătăţirii calităţii sistemelor de producţie şi a
proceselor specifice mecanicii fine;
7. Absolventul este capabil să execute responsabil sarcinile profesionale în condiţii de
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată;
8. Absolventul este capabil să execute responsabil sarcinile profesionale, cu respectarea
valorilor şi eticii profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă
calificată, pe baza documentării, raţionamentului logic şi matematic.
Oportunităţi de continuare a studiilor:
A. Continuarea pregătirii prin studii de Masterat în domeniul specific (2 ani). Diplomă de
Master.
B. Consacrare ştiinţifică prin studii doctorale (3 ani). Diplomă de Doctor inginer.
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