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Misiunea specializa rii 
master „SISTEME 
FEROVIARE MODERNE”  

După absolvirea ciclului de master,  specializarea “SISTEME 
FEROVIARE MODERNE”  formaţia specialistului îi va permite să 
îşi desfăşoare activitatea în domeniul de proiectare-
cerecetare pentru vehicule feroviare, în exploatarea 
vehiculelor feroviare aflate în reţeaua C.F.R. sau a companiilor 
private de transport feroviar, în unităţi de inspecţie ale 
Autoritaţii Feoviare Române (A.F.E.R.) precum şi în cadrul 
regiilor autonome de transport local care utilizează ca mod de 
transport în comun mijloace din categoria tramvaie sau 
metrouri.  

Obiectivele strategice ale 
specializa rii constau î n 
formarea de specialişti 
pentru:  

 Proiectarea vehiculelor feroviare moderne şi a 
infrastructurii feroviare;   

 Implementarea măsurilor de siguranţă în transportul 
feroviar;   

 Efectuarea expertizelor tehnice în cazul evenimentelor 
feroviare; 

 Întreţinerea şi controlul vehiculului si a căii.  

De ce sa  ma  î nscriu la master 
specializarea  “SISTEME 
FEROVIARE MODERNE” ?  

În condiţiile tendinţelor actuale de creştere a tonajelor 

şi vitezelor de transport pe calea ferată, specializarea 

master “SISTEME FEROVIARE MODERNE”  care 

funcţionează în Universitatea „POLITEHNICA” 

Timişoara, fiind unică în zona de vest a ţării, acoperă 

nevoile din domeniul feroviar pentru mai multe 

regionale de cale ferată. Acest fapt impune formarea 

unor asemenea specialisti.   

Funcţionarea specializării este susţinută de experienţa 

cadrelor didactice implicate în procesul de învăţământ 

şi de programele analitice aflate în concordanţă cu 

cele ale unor universităţi de prestigiu cu care aceştia 

întreţin tradit ional legături. 

În plus, cererea pe piaţa muncii a acestor specialiști 

constituie o certitudine pentru funcţionarea în viitor a 

specializării tip Master “SISTEME FEROVIARE 

MODERNE” .  

Principalele direcţii de 
competenţa  doba ndite î n 
prega tirea studenţilor 
masteranzi la specializarea 
“SISTEME FEROVIARE 
MODERNE”:   

 Construcţia sistemelor de acţionare, automatizare 
şi comandă a sistemelor feroviare modene;   

 Studiul dinamicii şi cerecetarea experimentală a 
vehiculelor feroviare moderne;   

 Exploatarea  reţelelor feroviare moderne.   
 Absolvenţii vor fi capabili să desfăşoare activităţi 

de planificare, operare şi administrare a unui 
sistem modern de transport feroviar precum şi 
activităţi de proiectare a vehiculului şi a 
infrastructurii feroviare.  

Discipline 

 Construcţia vehiculelor feroviare moderne;  
 Aerodinamica vehiculelor feroviare moderne;  

 Elemente avansate de dinamica vehiculelor 
feroviare;  

 Vehicule neconvenţionale pe pernă magnetică  / 
Vehicule neconvenţionale pe pernă de aer;  

 Elemente avansate de frânare a vehiculelor 
feroviare moderne;  

 Exploatarea vehiculelor feroviare moderne;  
 Sisteme de automatizare pentru vehicule 

feroviare;  
 Logistica sistemelor feroviare moderne;  

 Programare liniară şi grafuri aplicate pentru reţele 
de transport feroviar / Element finit pentru studiul 
vehiculelor feroviare moderne;  

 Analiza şi determinarea fiabilităţii vehiculelor 
feroviare;  

 Tracţiunea şi frânarea trenurilor moderne;  

 Optimizarea exploatării vehiculelor feroviare;  
 Cercetarea experimentală a trenurilor moderne / 

Aspecte calitative ale vehiculelor feroviare 
moderne;  

 Influenţa asupra mediului a vehiculelor feroviare 
moderne.  


