
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

Facultatea de Inginerie Mecanică 

Departamentul de Inginerie Mecanică 

 Profesor universitar, poziția 15, disciplinele: Termotehnică; Termotehnică şi maşini termice; Combustibili; 

Dezvoltare durabilă în inginerie mecanică. 

Departamentul de Autovehicule şi Transporturi 
 

Profesor universitar, poziția 14, disciplinele: Metoda elementelor finite; Organe de maşini. 
Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Instalaţii de control şi comanda circulaţiei; Protecţia şi 

ingineria mediului; Impactul transporturilor rutiere asupra mediului. 
 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Sudură 

Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Bazele proiectării asistate de calculator; Tehnici de purificare a 
lichidelor în industrie; Evaluarea securităţii în industrie. 

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Ştiinţa şi tehnologia materialelor; Ştiinţa şi ingineria 
materialelor. 

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Tăierea termică; Mecanizarea şi automatizarea 
proceselor de sudare; Tehnologia sudării prin presiune. 

Departamentul de Ştiinţa Materialelor 

Profesor universitar, poziția 8, disciplinele: Metoda elementelor finite; Cercetare operaţională; Reciclarea 
şi managementul materialelor (O1). 

 
 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul de Electronică şi Calculatoare 

 Profesor universitar, poziția 8, disciplinele: Bazele procesării şi transmisiei semnalelor; Bazele prelucrării 
semnalelor; Prelucrarea imaginilor; Prelucrarea şi analiza imaginilor. 

 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre 

 Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Management şi antreprenoriat în silvicultură; Transporturi 
forestiere; Sisteme moderne de transport; Modelarea matematică în exploatări forestiere; Poduri pentru căi de 
transport forestier. 

Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Geodezie fizică; Geodezie matematică; Metode de 
măsurare geodezice; Topografei - Metode de ridicare; Geodezie satelitară. 
  



Facultatea de Ingineria Lemnului 

Departamentul de Prelucrarea Lemnului şi Designul Produselor din Lemn 

 Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Arhitectură de interior; Spaţiul arhitectural; Compoziţie 
şi cromatică ambientală. 

Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Structuri din lemn pentru mobilă; Structuri şi materiale 
tradiţionale şi moderne pentru mobilier; Materiale tradiţionale în industria lemnului. 

Şef de lucrări, poziția 26, disciplinele: Bazele producţiei lemnului şi protecţia mediului; Dispozitive 
tehnologice în industria lemnului; Structuri din lemn pentru construcţii. 

 

Facultatea de Design de Produs şi Mediu 

Departamentul de Design de produs, Mecatronică şi Mediu 

 Profesor universitar, poziția 27, disciplinele: Ergonomia aparatelor medicale; Baze de date şi prelucrări 
statistice; Mecanică. 

 
         Facultatea de Matematică şi Informatică 

Departamentul de Matematică şi Informatică 

Lector universitar, poziția 53, disciplinele: Managementul proiectelor informatice; Ingineria softului; 
Tehnologii pentru realizarea aplicaţiilor WEB (PHP); Teoria sistemelor informatice; Sisteme de operare. 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 

Departamentul de Finanţe, Contabilitate şi Teorie Economică 

 Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Economie monetară; Operaţiunile instituţiilor de credit; 
Politici monetare; Plasamente financiare şi gestiunea portofolului. 

Departamentul de Markering, Turism Servicii şi Afaceri Internaţionale 

 Profesor universitar, poziția 9, disciplinele: Analiza datelor de marketing; Metode de cercetare a pieţei 
turistice; Cercetări cantitative de marketing. 
 

Facultatea de Muzică 

Departamentul de Interpretare şi Pedagogie Muzicală 

 Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Canto coral; Citire de partituri; Ansamblu coral; Dirijat 
coral. 

Facultatea de Litere 

Departamentul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată 

 Profesor universitar, poziția 3, disciplinele: Limba franceză contemporană-Semantică; Metodologia 
cercetării în terminologie; Redactarea de texte tehnice; Lingvistică şi traducere. 
 Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Interculturalitate şi comunicare profesională scrisă; Probleme 
fundamentale de lingvistică aplicată; Aspecte ale lexicografiei bilingve; Introducere în lingvistică; Lexicografie 
engleză; Noi orientări în analiza lingvistică; Lingvistică generală. 



Departamentul de Literatură şi Studii Culturale 

 Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Introducere în studii culturale; Limba engleză contemporană-
Sintaxă; Metode de cercetare cantitativă. 
 Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Comunicare interculturală şi limbajul publicitar; 
Interculturalitate şi literatură (Literatura de expresie germană din România. Prezentare istorică); Interculturalitate şi 
literatură (Literatura contemporană de expresie germană din România). 
 

Facultatea de Sociologie și Comunicare 

Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării 

 Conferenţiar universitar, poziția 11, disciplinele: Sociologia educaţiei; Dezvoltare umană; Psihosociologia 
reclamei/consumatorului; Campanii publicitare. 
 Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Psihologia muncii; Sociologia identităţii; Psihosociologia 
grupurilor mici; Stagiu în centre de asistenţă socială şi recuperare; Stagiu de practică în centre de asistenţă socială. 
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