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Specializarea IMC pregătește ingineri pentru elaborarea 
  documentației referitoare la conformitatea produselor și 
    serviciilor  (declarația  de  conformitate,  marcajul  de 
      conformitate CE), precum și a documentației specifice 
         sistemului de management al calității în conformitate 
            cu standardele internaționale.

Inginerii IMC pot lucra în: 
certificarea de sisteme de
management sau certificarea
de produse, suport clienti, 
laboratoare de testare, 
vânzări,  mentenanță, producție,  
cercetare/proiectare, etc.
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Întotdeauna angajatorii au ca prioritate asigurarea 
unui mediu de muncă sigur și sănătos.

Specializarea I.S.I.  oferă studenților informații în 
domeniul ingineresc și în domeniul 
securității și sănătății în muncă 
adaptate atât la nivel național, 
cât și internațional la schimbările 
tehnologice rapide la care este 
supusă societatea.

Câteva dintre ocupațiile absolvenților 
specializării I.S.I. sunt:

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Auditor în managementul riscului

Expert în securitate și sănătate în muncă

 I.S.I. 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

INGINERIA
 SECURITĂȚII

ÎN

INDUSTRIE

ICTI

Departamentul
Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale

INGINERIA 
         SUDĂRII
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 COMPETENȚE SPECIFICE 
- proiectarea tehnologiilor de sudare;
- elaborarea documentelor specifice operațiilor de sudare; 
- exploatarea și mentenanța echipamentelor;
- verificarea documentelor tehnologiilor de sudare; 
- utilizarea soft-urilor din domeniul sudării, ș.a. 

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

pregătește ingineri pentru elaborarea 
documentației necesare structurilor sudate 
din diverse ramuri ale industriei

 Absolvenții I.S. dobândesc titlul de inginer
 într-o specializare unică la nivel european și 
foarte bine apreciată pe piața de muncă națională
și internațională. 
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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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