
TEHNOLOGII AVANSATE ÎN PRELUCRAREA 

PETROLULUI

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

INGINERIE CHIMICA 

DURATA STUDIILOR: 1,5 ani



Pregătirea specialistilor, la un nivel avansat din punct de
vedere al optimizarii proceselor, al corelarii cerintelor tot mai
exigente de calitate si mediu, astfel incat sa fie capabili de a
elabora solutii viabile intr-o economie globala in continua
schimbare.



Este un masterat de specialitate, care se adresează
absolvenţilor învăţământului superior tehnic de tip licenţă
(învăţămant de zi, cu durata de 4 ani).

Este organizat ca activitate de formare avansată bazată pe
activităţi didactice (cursuri, seminarii şi ore de laborator)
precum şi activitati de cercetare. În acest fel se oferă
posibilitatea implicării studenţilor, alături de cadrele
didactice, în activităţi concrete de dezvoltare a unor studii de
cercetare, de elaborare de produs, de analiza si evaluare etc.

Durata programului de master este de trei semestre.



Formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniile:

Industriei prelucrării hidrocarburilor in rafinarii si 
petrochimie, 

Transportului, tratării, condiţionării, distribuţiei şi 
depozitării produselor petroliere şi gazelor,

Cercetării, proiectarii si dezvoltării din domeniul 
prelucrării hidrocarburilor, 

Modelării şi simulării proceselor şi instalaţiilor 
tehnologice de prelucrare a petrolului; 

Controlului calităţii produselor petroliere din instalatie, 
pana la livrare;

si altele. 



Optimizarea schemelor de prelucrare şi formulare a 
produselor petroliere pentru obţinerea unei calitati
superioare si a unui impact redus asupra mediului. 

Elaborare de programe software de simulare şi optimizare a 
funcţionării sistemelor de reacţie din instalaţiile de 
prelucrare şi petrochimice.

Optimizarea funcţionării coloanelor de fracţionare;

Optimizarea schemelor de schimb de căldură în înstalaţii
tehnologice chimice şi petrochimice.

Specializare in domeniul lubrifiantilor si aditivilor;

Calculul pierderilor de produse petroliere gazoase şi lichide
in timpul transportului şi depozitării;

Evaluarea datelor de bilanţ material şi energetic în
instalaţiile tehnologice din industria chimică şi petrochimică.



.
Planul de invatamant poate fi studiat in detaliu accesand site-
ul Facultatii, la sectiunea “Educatie”,  studii Master.

In cadrul acestei sectiuni, la capitolul “Planuri de invatamant”, 
veti putea consulta oferta de cursuri a programului, care ofera
informatii privind:

Disciplinele ce se vor studia;

Numarul de ore de curs, seminar, laborator, proiect
aferent disciplinei;

Numarul de credite corespunzatoare fiecarei discipline;

Forma de evaluare (examen sau verificare).



.
Programul este coordonat de Departamentul INGINERIA

PRELUCRARII PETROLULUI SI PROTECTIA MEDIULUI

Colectivul de cadre didactice este format din profesori

universitari, conferentiari, sefi de lucrari cu remarcabila

experienta profesionala, recunoscuta pe plan national si

international.

Alaturi de cadrele didactice sunt implicati reprezentanti ai

rafinariilor de profil, ai marilor agenti economici, ai firmelor de

consultanta etc, potentiali angajatori, care sprijina permanent

activitatea de invatamant astfel incat, competentele insusite sa

fie in concordanta cu cele mai actuale cerinte de pe piata muncii.




