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Facultatea de Inginerie Alimentară

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

(I.P.A.)

Cadru legal:

Programul de licență are la origine prima specializare a FACULTĂȚII DE INGINERIE ALIMENTARĂ,
redenumită în anul 2012 INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE, ocazie cu care este reacreditată
(Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012 şi 3085/23.05.2018). Programul de licență IPA este cuprins în
lista domeniilor și specializărilor pentru studiile universitare de licență apărută în Nomenclatorul
domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 375bis/11.05.2020). Oferta educațională a programului
de licență IPA cuprinde locuri bugetate și cu taxă pentru Învățământul cu Frecvență.

Competențe profesionale:

• identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și
siguranței alimentare;

• conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de

industrie alimentară;
• conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs

finit;
• proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte;
• managementul producției, controlul calității produselor alimentare si realizarea proceselor de

marketing;
• managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor alimentare și

asigurarea protecției mediului.

Titlul obţinut: Inginer
Denumire calificare: Ingineria produselor alimentare 
Cod calificare: L20503015010

Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti
Nivel de studiu: Licență

Numărul total de credite: 240
Durată de studiu: 4 ani

Număr locuri bugetate: 28
Număr locuri cu taxă: 17

• Analist cumpărări/consultant furnizori
• Auditor în domeniul siguranței alimentare
• Consilier inginer industria alimentară
• Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 

europene
• Inginer de cercetare în tehnologia prelucrării 

produselor agricole

• Expert inginer industria alimentară
• Inginer în industria alimentară
• Inspector de specialitate inginer industria 

alimentară
• Proiectant inginer produse alimentare
• Referent de specialitate inginer industria 

alimentară

Ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
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