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Domeniul Ingineria Autovehiculelor 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Specializarea 

AUTOVEHICULE RUTIERE 

Specializarea de Autovehicule rutiere a început să funcţioneze în cadrul 
Universităţii „Politehnica” din Timişoara începând cu 1993. A rezultat ca urmare 
a necesităţilor pieţei forţei de muncă, extrem de bine reprezentată în zona de vest 
a ţării şi cu o mare răspândire în toate centrele urbane. 
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Veţi avea la dispoziţie unele dintre cele mai moderne laboratoare din 
Universitatea “Politehnica”, dotate cu echipamente unice, calculatoare 
moderne, softuri specializate, autovehicule de test, echipamente de testare şi 
încercări reale şi virtuale, o bibliotecă tehnică proprie şi numeroase 
publicaţii tehnice şi ştiin ţifice.  

Veţi cunoaşte tot ce vă interesează din domeniul autovehiculelor: 
funcţionarea şi construcţia motoarelor şi componentelor sale, caroserii, 
suspensii, frâne, dinamică şi stabilitate, reparaţii şi mentenanţă, optimizări şi 
simulări, proiectare asistată de calculator, exploatare şi întreţinere, 
diagnosticare şi încercare, evaluare şi expertizare a autovehiculelor şi a 
accidentelor (detalii pe site-ul nostru: www.mec.upt.ro/~tmtar ). 
 
Punem accent şi pe activităţile sportive şi de cultură generală, de cunoaştere 
a societăţii şi de comunicare, în limbi de circulaţie internaţională. Puteţi să 
beneficiaţi de reţeaua internaţională de colaborare în care catedra titulară 
TMTAR este încadrată. 
 
Indiferent de cultura şi pregătirea dumneavoastră, dacă veţi reuşi să fiţi 
admişi la secţia noastră veţi acumula cunoştin ţe extrem de necesare societăţii 
noastre, pornind de la bazele de inginerie mecanică şi până la materiile de 
specialitate. Puteţi apoi urma un ciclu masteral şi chiar şcoala doctorală. 
Corpul profesoral de elită vă îndrumă cu competenţă şi dăruire.  
 

Dacă vrei să ştii ce şi cum se pune lumea în mişcare, vino şi tu la 
AUTOVEHICULE RUTIERE ! 


