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Vino la masterul
"Managementul Logisticii"!
Fii specialist în LOGISTICĂ !

ADMITERE 2016
Candidaţii pot fi absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă
care au preocupări profesionale sau desfăşoară activităţi în domenii
legate de logistica industrială sau managementul producţiei.
Admiterea se desfăşoară în perioada 01 - 16 septembrie 2016 şi
constă în:
- depunerea dosarului de concurs la Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie: 01 – 09 septembrie 2016;
- susţinerea interviului de selecţie: 10 septembrie 2016.
- afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2016.
- înmatricularea candidaţilor admişi: 13 – 15 septembrie 2016.
- afişarea rezultatelor finale: 16 septembrie 2016.

DE CE UN MASTER ÎN LOGISTICĂ?

 Vei avea şansa să devii specialist în logistică.
 Vei beneficia de experienţa specialiştilor GRUP RENAULT în
ROMÂNIA şi ARILOG, precum şi de un corp profesoral recunoscut
internaţional, prin parteneriatul cu Université Lorraine din Metz.

OBIECTIVUL MASTERULUI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Durata studiilor este de 3 semestre (un an şi jumătate). Cursurile
se desfăşoară pe module, programate seara (orele 17-21).
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Globalizarea şi externalizarea activităţilor întreprinderilor impune
ca specialiştii acestora să posede cunoştinţe solide privind
managementul eficient al proceselor logistice.
Programul de studii universitare de masterat „Managementul
Logisticii” răspunde acestei cerinţe, formând, prin studii
interdisciplinare inginereşti, economice şi manageriale, specialişti în
domeniul logisticii industriale.
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COMPETENŢELE DEZVOLTATE

 Modelarea și optimizarea proceselor de producție și logistice;
 Utilizarea aplicaţiilor software avansate pentru rezolvarea de
sarcini complexe specifice ingineriei și managementului;
 Planificarea, organizarea și conducerea avansată a proceselor
și sistemelor de producție şi a celor logistice;
 Planificarea și asigurarea calității proceselor de producție și
logistice.

CONTINUAREA STUDIILOR

Absolvenţii pot continua studiile în facultate la nivel de doctorat
în domeniile:
 Inginerie industrială;
 Inginerie mecanică.

BAZA MATERIALĂ

Programul de studiu are o bază materială proprie, modernă şi
completă, care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ şi
cercetare la standarde corespunz. Laboratoarele dipun de reţele de
calculatoare şi soft-uri dedicate: decizii manageriale (WinQSB),
planificarea resurselor întreprinderii (ABAS şi MFG-Pro), amenajarea
spaţială a întreprinderii (IMPACT), modelarea şi simularea fluxurilor
(ARENA, ProModel), managementul proiectelor (Primavera).
Studenţii au acces (prin consultare, împrumut sau on-line
http://biblioteca. upit.ro) la Biblioteca Universităţii care dispune
de un număr mare de cursuri universitare, cărţi şi reviste de
specialitate, precum şi la platforma elearning a Universităţii:
http://elearning.upit.ro

1
2
3
4

Disciplinele de studiu

SEMESTRUL I
Cunoaşterea întreprinderii
Metode şi instrumente de management industrial
Gestiunea producţiei şi a stocurilor
Logistică *
Franceza tehnico-științifică 1
SEMESTRUL II
Gestiunea integrată a producţiei
Implantarea fluxurilor logistice
Modelarea şi simularea sistemelor de producţie *
Calitatea şi auditul proceselor
Ergonomia sistemelor logistice
Franceza tehnico-științifică 2
SEMESTRUL III
Managementul proiectelor logistice
Mentenanţa sistemelor de producţie *
Stagiu de cercetare
Elaborarea lucrării de disertaţie

Nr. ore /
săpt.
15

15

4
+
11

* cursuri în limba franceză, susţinute de profesori de la UL Metz

FACILITĂŢI DE STUDIU


Burse de merit sau sociale.

PARTENERIATUL CU GRUP RENAULT ROMÂNIA

Grupul Renault în România susține acest master prin:
 susţinerea unor prelegeri pe teme din domeniul logisticii de
către specialişti GRUP RENAULT ÎN ROMÂNIA;
 stagii de practică pentru elaborarea lucrării de disertație;
 realizarea unei vizite pe platforma industrială Mioveni.

PARTENERIATUL CU ARILOG

Asociaţia Română de Logistică (ARILOG) susține masterul prin
implicarea de specialişti în susţinerea de prelegeri în domeniul
logisticii şi facilitarea unor vizite de studiu în firme de specialitate.

PARTENERIATUL INTERNAŢIONAL

Cadre didactice de la Université Lorraine - Metz susţin cursuri şi
colaborează cu cadrele didactice din UPIT pe teme de cercetare din
domeniul masterului. Cei mai buni studenţi pot accesa 2 burse
ERASMUS (stagii de cercetare) în Laboratoire de Génie
Industriel, de Production et Maintenance (LGIPM) Metz.

