LISTA TEMELOR PENTRU SPECIALIZAREA Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Anul academic 2017 - 2018

1 Prof.Dr.ing. CERNĂIANU ADRIAN

tema

1 Dispozitiv pentru măsurarea turațiilor motoarelor electrice de curent continuu cu turație variabilă. Proiectare și analiza economica

2 Prof.Dr.ing. GHEORGHE ŞTEFAN

tema

1 Perii electrice din pulberi pentru motoarele auxiliare auto; tehnologia de fabricatie si valorificarea produsului

3 Prof.Dr.ing. ZAMFIRACHE MARIUS

IEM017
tema

IEM005

1 Aspecte tehnologice si economice la fabricatia pieselor cu caneluri
2 Analiza tehnico-economica la fabricatia a pieselor tip disc

IEM006

4 Conf.Dr.ing. CHERCIU MIRELA

tema

1 Aspecte tehnice si economice ale proiectarii unui proces de fabricatie prin aschiere pentru serii mici

5 Conf.Dr.ing. PASCU ILEANA

IEM001
tema

1 Dispozitiv de măsurare a abaterii de la concentricitate la piese tip arbore. Programarea si conducerea productiei la realizarea a trei repere din
componenta dispozitivului de măsurare
2 Dispozitiv de control al abaterii de la coaxialitate a alezajelor la piese tip bucșă. Programarea si conducerea productiei la realizarea a trei repere din
componenta dispozitivului de control al coaxialității.
3 Modernizarea procesului tehnologic de reparatie ale unor parti componente de la cutia de viteze a unui strung în vederea creșterii preciziei
cinematice. Calcule tehnice și economice.
4 Proiectarea şi eficientizarea unui dispozitiv de măsurare si reglare a abaterii de la parallelism.
5 Recondiționarea unor subansamble în vederea imbunatatirii rigidității totale a strungului normal. Organizarea unei sectii de reparatii.

6 Conf.Dr.ing. POPA DRAGOŞ

IEM018
IEM019
IEM020
IEM021
IEM022
tema

IEM004

1 Elemente printabile 3D utilizate in ortopedie. Prototipare virtuala

7 Conf.Dr.ing. POPESCU DANIEL

tema

IEM007

1 Centrală hidraulică mobilă. Calculul prețului de cost
2 Dispozitiv mecanizat de curbat profile. Calculul prețului de cost

IEM008

8 Conf.Dr.ing. ROŞCA ADRIAN SORIN

tema

1 Sistem informatic de gestiune la o companie producatoare de transmisii auto

9 Conf.Dr.ing. SASS LUDMILA
1
2
3
4
5

IEM000

IEM016
tema

Satisfactia si motivatia in munca la angajati. Studiu de caz
Evaluarea performantelor resurselor umane. Studiu de caz
Limbajul nonverbal in afaceri. Studiu de caz
Managementul stresului inginerului mecanic la locul de munca. Studiu de caz
Inteligenta emotionala in mediul de afaceri. Studiu de caz
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IEM011
IEM012
IEM013
IEM014
IEM015
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10 Sl.Dr.ing. BUZATU ŞTEFAN

tema

IEM002

1 Dispozitiv de curățare a laminoarelor textile. Analiza eficienței implementării dispozitivului
2 Dispozitiv de apucare. Analiza eficienței implementării dispozitivului

IEM003

11 Sl.Dr.ing. PLOSCARU Cristina

tema

IEM009

1 Analiza economico-financiara la SC.....
2 Analiza performantelor pe baza indicatorilor productiei la SC....

IEM010

Director Departament Autovehicule,
Transporturi şi Inginerie Industrială:
Conf.dr.ing. Roşca Adrian Sorin

Afişată la: 14.11.2017
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Total:

23

