Facultatea IMST
DEPARTAMENTUL MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE
TEME DE CERCETARE - Master
Anul universitar 2012-2013

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Titlul temei
Aspecte tehnologice si de reglare a
centrelor de prelucrare pentru piese
prismatice
Managementul proiectelor finanțate din
fonduri structurale
Comenzi numerice CNC pentru mașini
și echipamente industriale de precizie
Managementul situațiilor de urgență în
cadrul fabricației
Tehnici moderne de marketing privind
promovarea produselor fabricate în
România
Riscuri financiare actuale în dezvoltarea
produselor noi
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Managementul proiectelor finanțate din Prof.dr.ing. Alexandru
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MARIN
Organizarea activitatii de transport in
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cadrul platformei logistice Renault
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Industrie Roumanie Mioveni
Analiza posibilitatilor de integrare a
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IMM-urilor in mediul economic local
VELICU
din MIOVENI
Controlul tridimensional al suprafețelor
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complexe 3D utilizand mașini de
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măsurat în coordonate pentru piese auto
Sistem de fabricație integrată – procese
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de tip auto
Dezvoltarea unei strategii de creştere a Conf.dr.ing. Ovidiu
capacității de inovare a intreprinderilor ALUPEI
Cooperarea regională în cadrul
Conf.dr.ing. Ovidiu
clusterelor inovative
ALUPEI
Structuri de date utilizate în
Conf.dr.ing. Ovidiu
programarea, lansarea și urmărirea
ALUPEI
producției
Implementarea sistemului de
management al calității produselor și
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serviciilor în cazul unei întreprinderi
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industriale
Evaluarea performantelor unei
organizatii prin metoda Enterprise
Modelling
Model de analiza a riscurilor în etapa de
concepție
Comunicarea ca functie manageriala
pentru firme ce ofera servicii de control
și asigurare a calității
Studii privind aplicarea unor metode de
ameliorare continua a producției într-o
linie de fabricație.
Aplicarea conceptului Product
Lifecycle Management în industria auto
Aspecte privind programarea
postprocesoarelor pentru masini-unelte
cu comanda numerica
Evaluarea performanțelor unei linii de
fabricație
Aspecte privind fabricația asistată
pentru piese de tip matriță din domeniul
auto
Optimizarea alocarii resurselor
financiare utilizand managementul de
proiect
Alocarea resurselor în organizațiile cu
management prin proiecte
Simularea ciclului de fabricație a unui
produs folosind elemente virtuale
Folosirea CAD-CAM-CAE în cadrul
liniilor de producție
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