Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial este direct legat de înfiinţarea
învăţământului superior tehnic în Piteşti. Învăţământul superior tehnic a apărut la Piteşti în anul 1969,
prin înfiinţarea Institutului de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din Bucureşti, ca răspuns al
necesităţii de dezvoltare a industriei constructoare de maşini, cu precădere a celei de autoturisme şi
piese auto.
În anul 1972 au fost constituite primele catedre de specialitate, printre care şi Catedra de
Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Pe parcursul anilor, obiectivele de bază ale catedrei TCM au
evoluat şi s-au diversificat odată cu dezvoltarea învăţământului superior tehnic în Piteşti şi a coordonării
unor specializări noi:
mai întâi, catedra a asigurat coordonarea specializării Tehnologia Prelucrării Materialelor
(învăţământ de scurtă durată – subingineri TPM), acoperirea disciplinelor de specialitate de la
această specializare şi a disciplinelor tehnologice de la celelalte specializări din Universitate.
din 1985, an în care a luat fiinţă specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini
(învăţământ de lungă durată – ingineri TCM), catedra a coordonat şi această specializare şi a
acoperit disciplinele de specialitate de la aceasta.
din 1999, an în care s-a organizat concurs de admitere la specializarea Inginerie Economică
Industrială (învăţământ de lungă durată – ingineri IEI), catedra a coordonat şi a acoperit
disciplinele de specialitate de la această specializare.
începând cu 2004 catedra a dezvoltat şi coordonat mai multe specializări de master:
masterul Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor - începând cu anul universitar 2004-2005; masterul
Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor - începând cu anul universitar 2005-2006;
masterul Managementul Logisticii - începând cu anul universitar 2008-2009.
Denumirea iniţială a catedrei s-a păstrat până în 1996, an în care s-a numit Catedra de Inginerie
Managerială şi Tehnologică, denumire luată după profilul în care a fost încadrată principala specializare
coordonată de catedră, TCM.
În anul 2000 catedra şi-a schimbat numele în Catedra de Tehnologie şi Management, numele
dorind să reflecte atribuţiile principale pe care le îndeplineşte catedra în coordonarea specializărilor
TCM şi IEI.
Din anul 2011, odată cu aplicarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi reorganizarea
administrativă a Universităţii din Piteşti, în colectivul catedrei de Tehnologie şi Management este
integrat o parte din colectivul catedrei de Mecanică Aplicată, iar noua structură este numită
Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial, denumire care reflectă principalele sfere de
interes ale misiunii sale.
Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial coordonează programele universitare de
studii (licenţă, master, doctorat) şi programele de învăţare pe tot parcursul vieţii dezvoltate de fosta
catedră de Tehnologie şi Management, la care acoperă disciplinele de specialitate (fabricaţie şi
management industrial), dar prestează servicii şi la alte programe de studii inginereşti, la discipline din
domeniile "Ştiinţa şi tehnologia materialelor", "Geometrie descriptivă şi desen tehnic" şi "Mecanică
aplicată".

