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Misiunea şi obiectivele programului de Master 

Ingineria şi Protecția Mediului (IPM)  
 

 Misiunea programului de master Ingineria şi Protecţia Mediului (Anexa 1.21),  este 

formarea de specialiști care să înțeleagă și să aplice cunoștintele din domeniul Științei 

mediului în cadrul activităților socio-economice ce solicită astfel de specialiști și face parte 

din misiunea generală a Facultăţii de Inginerie și Agronomie din Brăila.  

Strategia programului de studii converge planului strategic al facultăţii de Inginerie și 

Agronomie din Brăila şi urmăreşte asigurarea complementarităţii studiilor licenţă-master-

doctorat pentru obţinerea de competenţe în două direcţii principale: master profesional şi 

master de cercetare, în acord cu cele mai moderne concepte de la nivel naţional şi 

internaţional. 

 

Grupul ţintă, căruia i se adresează formarea, cuprinde:  

 absolvenţi ai facultăţilor/secţiilor de profil din universităţi, interesaţi în ocuparea 

unor funcţii de decizie din domeniul protejării mediului;  

 absolvenţi ai unor facultăţi de specialitate interesaţi în dezvoltarea competenţei 

necesare pentru activităţi de cercetare şi educaţie în domeniu;  

 absolvenţi ai unor facultăţi de specialitate interesaţi în ocuparea unor poziţii 

manageriale în structurile administrative de management de programe de cercetare şi 

educaţie, inclusiv la nivel european.  

 

Misiunea programului de master Ingineria şi Protecţia Mediului cuprinde două 

forme: una didactică, formativă (de învăţământ) şi una de cercetare ştiinţifică, ambele 

adaptate la profilul facultăţii, în strânsă corelare cu misiunea altor programe de studiu din 

cadrul aceluiaşi domeniu sau din domenii înrudite precum şi la cerinţele beneficiarilor de 

specialişti formaţi în cadrul procesului educațional. Ambele misiuni se realizează printr-un 

complex de activităţi specifice, individuale şi în colaborare, concretizându-se într-o varietate 

de acţiuni didactice şi de cercetare individuală şi colectivă. Departamentul organizator al 

programului de studiu este Departamentul Mediu, Inginerie Aplicată şi Agricultură, în 

colaborare cu Departamentul de Ştiinţe Inginereşti şi Management din cadrul facultății, cu 

colaborarea academică a celorlalte departamente de specialitate din Universitatea “Dunărea de 

Jos” din Galaţi şi cooperarea cu alte organisme academice şi de cercetare naţionale şi 

internaţionale aşa cum va rezulta din următoarea prezentare. 

Misiunile programului de studiu Ingineria şi Protecţia Mediului sunt strâns corelate, 

astfel încît să concure la: 

 pregătirea specialiştilor în problematicile ingineriei mediului conforme cu 

necesităţile dictate de mediul social; 
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 adaptarea orientării procesului de învăţământ la problematicile actuale din domeniu; 

 implementarea unui plan de învăţământ şi stabilirea conţinutului disciplinelor în 

concordanţă cu necesităţile impuse în domeniul ingineriei mediului; 

 cercetarea ştiinţifică efectuată de cadrele didactice în concordantă cu planul strategic 

pe termen scurt, mediu şi lung al facultăţii. 

 

 Misiunea didactică are drept scop ca specialistul format în cadrul programului de 

studiu Ingineria şi Protecţia Mediului, să capete următoarele competenţe tip RNCIS: 

 

Competenţe profesionale 

C1 Explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropică sau naturală care 

determină şi influenţează poluarea mediului; 

C2  Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru o dezvoltare durabilă; 

C3 Analiza soluţiilor tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea şi eliminarea 

fenomenelor negative ce afectează mediul; 

C4 Utilizarea normelor legale şi a celor mai bune tehnologii valabile pentru prevenirea şi 

diminuarea impactului fenomenelor naturale şi antropice asupra mediului; 

C5 Cooperarea cu instituţiile ce au responsabilităţi în managementul de mediu şi implicarea 

în definirea politicilor şi strategiilor de mediu; 

C6 Coordonarea activităţilor şi proceselor tehnologice pe baza specificaţiilor tehnice. 

 

Competenţe transversale 

CT1 Identificarea şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, asumarea 

responsabilităţilor pentru deciziile luate şi a riscurilor aferente; 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri, Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, 

cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

Misiunea de cercetare îmbracă ambele forme ale cercetării, de cercetare fundamentală 

și de cercetare aplicativă și se evidenţiază prin: 

 Corelarea misiunii de cercetare cu misiunea didactică în cadrul cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti şi a temelor de cercetare abordate în echipe mixte. 

 Participarea la programe de cercetare naţionale organizate pe baza de competiţie, în 

echipe create cu participarea mai multor centre universitare sau în echipe ce activează 

în centre sau platforme de cercetare.  

 Atragerea studenţilor pe teme de cercetare în cadrul Centrului de cercetare şi 

consultanţă agronomică şi mediu “Lunca” - CCCAM LUNCA 

 Participarea la promovarea și diseminarea celor mai valoroase realizări prin publicarea 

de lucrări proprii în reviste cotate ISI, BDI, CNCSIS, sau în alte clasamente autorizate 

ştiinţific. 

 Participarea la schimburi de experienţă sau la confruntări ştiinţifice la nivel naţional 

sau internaţional, în țară sau peste hotare, cu comunicări ştiinţifice ce oglindesc efortul 

depus pe linie de cercetare și rezultatele obţinute. 

 

Obiectivele programului de studii 

 Principalul obiectiv strategic al specializării este permanenta pregătire profesională şi 

ştiinţifică a studenţilor, dar şi a cadrelor didactice de toate gradele, inclusiv asigurarea 
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continuităţii învăţământului superior în programul de studiu Ingineria şi Protecţia Mediului 

prin recrutarea celor mai valoroşi absolvenţi. 

 

Obiectivele programului de studii sunt următoarele: 

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice pentru formarea de specialişti cu pregătire superioară 

de înaltă calitate; 

b) formarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor practice prin asimilarea de 

cunoştinţe temeinice de specialitate; 

c) profesionalizarea studenţilor pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de 

bunuri materiale; 

d) definitivarea trecerii învăţământului modular, bazat pe credite de studiu transferabile - 

valori numerice alocate unităţilor de cursuri şi alte activităţi didactice şi care apreciază 

cantitatea de muncă depusă de student pentru însuşirea unei discipline – cu 

recunoaştere în întreg spaţiul UE; 

e) dezvoltarea şi diversificarea procesului didactico-formativ prin forme moderne de 

predare şi evaluare, bazat pe tehnici noi, cât şi centrarea actului de învăţământ pe 

studenţi şi nu pe profesor; 

f) descoperirea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor acordându-se o 

atenţie deosebită valorilor individuale; 

g) asigurarea activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale, europene şi 

internaţionale prin: 

 perfecţionarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor 

de evaluare,  

 dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, cercetării şi 

microproducţie,  

 dotarea cu tehnică de calcul şi sistem IT a tuturor laboratoarelor şi sălilor de 

curs, în vederea accesării cu multă uşurinţă de către studenţi şi cadrele 

didactice a informaţiei; 

h) activităţi recreativ - activ - sportive cu caracter cultural, artistic, ecologic, umanitar 

etc., cu participarea largă a studenţilor;  

i) dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative prin: 

 dezvoltarea bazei  materiale prin completarea laboratoarelor cu dotare tehnică 

performantă, 

 stimularea participării colectivelor de cercetare la competiţii naţionale şi 

internaţionale, 

 dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale. 

 

Obiectivele generale şi specifice ale speciălizării IPM urmăresc îndeplinirea 

competențelor  necesare în corelație cu calificările acesteia prezentate de pe site-ul Registrul 

Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

. 

 

Decan,        Responsabil program de studii, 

Prof. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU   Conf. dr. ing. Dorin EFTIMIE 
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