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Orarul activităţilor din cadrul Programului de pregătire universitară avansată 

în domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Industrială, 

anul universitar 2021-2022, semestrul I 

 

Săptămâna 3 (18.10-24.10) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni / 17 – 21  Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Marți / 17 – 19 

            19 – 21  

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Miercuri/ 17 – 19 

            19 – 21 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Joi / 17 – 19 

        19 – 21 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Vineri / 17 – 19 

              19 – 21 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Sâmbătă/ 9 – 11  

               11 – 13 

               15 – 19  

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (C)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală (S)* 

Săptămâna 4 (25.10-31.10) 
Ziua / Ore Disciplina 

Miercuri/ 17 – 21  Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (C)* 

Vineri/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (S)* 

Săptămâna 5 (01.11-07.11) 
Ziua / Ore Disciplina 

Joi/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Vineri/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (C)* 

Săptămâna 6 (08.11-14.11) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Marți/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Joi/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Vineri/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Săptămâna 7 (15.11-21.11) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Marți/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Miercuri/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Joi/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Vineri/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (S)* 

Săptămâna 8 (22.11-28.11) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Marți/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (C)* 

Miercuri/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (C)* 

Joi/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (S)* 

Vineri/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (S)* 

Săptămâna 9 (29.11-05.12) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Joi/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (C)* 

Vineri/ 

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elab.orarea lucrărilor de cercetare 

științifică (C)* 

 



Săptămâna 10 (06.12-12.12) 

Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Marți/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (S)* 

Joi/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Vineri/ 

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (C)* 

Săptămâna 11 (13.12-19.12) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Marți/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (C)* 

Miercuri/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Joi/ 17 – 21 Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (S)* 

Vineri/  

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (C)* 

Săptămâna 12 (20.12-23.12) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Marți/ 17 – 19 

           19 – 21  

Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (C)* 

Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare (S)* 

Miercuri/ 17 – 21 Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale (C/ S)* 

Joi/  

16.30 – 18.30 

18.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (C)* 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (S)* 

Săptămâna 13 (10.01-16.01) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Marți/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Miercuri/ 17 – 19 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Joi/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (C) 

Vineri/  

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (S)* 

Săptămâna 14 (17.01-23.01) 
Ziua / Ore Disciplina 

Luni/ 17 – 21 Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Marți/ 17 – 21 Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor (S) 

Joi/ 

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (S)* 

Vineri/  

16.30 – 20.30 

Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare 

științifică (S)* 

 

* activităţi comune domeniilor de doctorat Inginerie industrială, inginerie mecanică, ingineria 

materialelor 

• Etică și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală – Prof. emerit dr. ing. 

ABRUDEANU Mărioara 

• Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale – Prof. dr. ing. habil. STĂNESCU 

Nicolae-Doru 

• Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare – Prof. dr. ing. habil. NIŢU 

Eduard Laurenţiu 

• Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare științifică – Prof. 

dr. ch. habil. PLĂIAŞU Adriana Gabriela 

• Procese şi sisteme inovative de îmbinare cu electrod activ rotitor – Prof. dr. ing. habil. NIŢU 

Eduard Laurenţiu 

• Modelarea cu element finit a proceselor de îmbinare cu electrod activ rotitor – Conf. dr. ing. 

IORDACHE Monica Daniela 


