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Absolvenții specializării T.I.I. prin pregătirea acestora în cele
mai moderne tehnologii de prelucrare și fabricare ( , fabricație aditivă
Internetul obiectelor industriale, senzori, sisteme robotizate, 
realitate augmentată si virtuală, materiale inteligente, etc.) vor fi 
capabili sa aplice conceptele la locul de munca.Industriei 4.0 
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Câteva dintre ocupațiile posibile ale absolvenților T.I.I. sunt: 
- Inginer tehnolog
                - Inginer productie
                               - Inginer proces
                                               - Inginer mecanic dezvoltare proces
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- Săli de curs și laboratoare moderne, dotate cu 
        echipamente de ul�mă generație; 
- Posibilitatea efectuării de stagii de prac�că și 
        internship în societăți naționale și mul�naționale; 
- Burse de merit sau burse de studiu pentru studenții 
         cu performanțe școlare; 
- Burse de studiu în alte universități din țară și străinătate. 
- Cazare în căminele din campusul U.P.B., 
- Acces can�nă, bibliotecă modernă, ș.a. 
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