
Facultatea Fizică și Inginerie

Denumirea programului de licență – 0710.2 Inginerie și managementul calității

Scurtă descriere a programului. Specialitatea 0710.2. Inginerie și managementul calității se
încadrează în domeniul general de studii 071 Inginerie şi activităţi inginereşti și domeniul de formare
profesională 0710 Inginerie și management. Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de
programul de studii: Planul de învățământ prevede pregătirea şi formarea specialiştilor în domeniul
Ingineriei și managementului calității, prin cultivarea competenţelor specifice domeniului, crearea
abilităților necesare profesiunilor specifice ştiinţelor inginerești, capabili de a se integra în activitate,
conform necesităţilor economiei naţionale. În același timp Planul de învățământ prevede pregătirea şi
formarea specialiştilor din domeniul învăţământului preuniversitar prin cultivarea competenţelor
specifice la realizarea Modulului Psihopedagogic

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Specialiștii formați la specialitatea Inginerie și
managementul calității pot activa la Institutul Național de Metrologie, Institutul de Standardizare din
Moldova, în laboratoarele metrologice, centre de acreditare, centre medicale, ca cercetător științific,
etc.

Semestrul 1 (30. Credite)
1. Tehnologii informaţionale de comunicaţii
2. Limba străină
3. Modul: Fizica generală I: (1. Mecanică. 2. Fizica moleculară)
4. Modul: Matematica superioară I (1. Algebra şi geometria analitică. 2. BCVT)
5. Baze de date și algoritmi
6. Metode statistice de prelucrare a datelor experimentale
7. Educaţia fizică
Semestrul 2 (30. Credite)
1. Tehnici de măsurare
2. Metrologie aplicată
3. Fizica generală II: Electricitate şi magnetism
4. Matematica superioară II
5. Bazele standardizarii
6. Filozofie
7. Educaţia fizică

Cursuri opționale
● Istoria culturii și civilizației europene
● Cultura comunicării interpersonale și

organizaționale
● Instituțiile juridico-statale din Republica

Moldova
● Sociologie

Semestrul 3 (30. Credite)
1. Fizica generală III: Optica, Fizica atomului

şi nucleului
2. Colaborări europene şi internaţionale în

domeniul standardizării şi certificării
3. Metrologia legală
4. Calimetria și asigurarea calității
5. Teoria incertitudinii
6. Economie
7. Educaţia fizică

Cursuri opționale
● Verificarea şi încercarea mijloacelor de

măsură
● Republica Moldova: istorie, politică,

societate
● Etică și estetică
● Integrare europeană
● Politologie

Semestrul 4 (30. Credite)
1. Metode fizice de măsurari, încercări şi Cursuri opționale



control
2. Metode fizico-chimice de analiză
3. Metode fizice de determinare a indicilor de

calitate a produselor
4. Ecologia și protecția mediului
5. Desen tehnic
6. Metode spectrale de analiză a produselor

alimentare şi industriale
7. Educaţia fizică
8. Practica de inițiere în specialitate

● Chimia fizico coloidală
● Drepturile consumatorilor
● Automatizarea măsurărilor

Semestrul 5 (30. Credite)
1. Metodologia evaluării produselor cu grad de

risc
2. Modul: Baza legislativă în standardizare (1.

Baza legislativă şi normativă în
standardizare; 2. Tehnologii de elaborare a
actelor normative în standardizare şi
certificare)

3. Certificarea produselor industriale şi
alimentare

4. Planificarea şi organizarea experimentului
5. Bazele electronicii
6. Metode şi mijloace mecanice de măsurări,

încercări şi control

Cursuri opționale
● Stipulările standardelor naţionale şi

internaţionale în electronica şi energetică
● Metode de control de prelucrare a datelor
● Metrologia optometrică
● Controlul primar al calităţii

Semestrul 6 (30. Credite)
1. Etica tehnico-științifică și inginerească
2. Studiul materialelor
3. Dozimetrie şi radioactivitate
4. Metrologie biomedicală
5. Managementul calităţii
6. Teoria fiabilităţii
7. Teza de an
8. Practica tehnologică

Cursuri opționale
● Riscurile ecologice şi protecţie
● Metrologie în industria electrică
● Tehnologie şi merceologie

Semestrul 7 (30. Credite)
1. Bazele Merceologiei
2. Modul: Evaluarea conformităţii (1.

Evaluarea conformității; 2. Acreditarea la
nivel naţional

3. Măsurări debit gaze şi lichide
4. Metrologia mediului ambiant
5. Sisteme informaţionale de măsurări Istoria

fizicii şi tehnicii
6. Istoria fizicii și tehnicii

Cursuri opționale
● Bazele creării sistemelor de expertiză
● Designul aparatajului de măsurare
● Metode chimice de analiză a produselor
● Metode fizice de analiză a produselor
● Etaloane și etalonări
● Managementul inovațional

Semestrul 8 (30. Credite)
1. Practica de producție
2. Practica de cercetare
3. Examen de licență




