efectelor negative asupra mediului.

Specializări pentru ciclul II - Master
Studiile de Master au rolul să permită studenților să aprofundeze și să detalieze teme de studiu
prezentate în ciclul I. Sunt două specializări de Master în Facultatea de Hidrotehnică și anume
Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului (IHPM) și Inginerie Geotehnică (IG).

Masteratul de Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului continuă pregătirea
absolvenților ciclului de licență în domeniul gospodăririi apelor în strânsă preocupare pentru
protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice.
Primul an de studii este un trunchi comun în care studenții capătă noi cunoștințe
temeinice din hidraulică, sisteme informatice geografice, statistică, gestiunea calitativă și
cantitativă a resursei de apă etc.
În anul 2 studiul se face diferențiat funcție de opțiunea fiecărui student, existând o
direcție ce studiază modelarea matematică a fenomenelor ce apar atât în bazine hidrografice
rurale cât și în zone urbane, urmărirea și reabilitarea structurilor hidrotehnice și evaluarea
siguranței și riscului asociat acestora. A doua direcție se referă la structuri hidro-edilitare,
procedee speciale de tratare a apei și epurarea avansată. Se studiază aplicații software larg
utilizate în sistemele de alimentare cu apă și canalizări. În sfârșit a treia direcție ține cont că
toată pregătirea trebuie făcută ținând cont de impactul intervențiilor omului asupra mediului,
vizând cei trei factori – apă, aer, sol.
Astfel alcătuit, masterul constituie o bază solidă pentru viitoare studii doctorale sau
cercetare precum formarea specialiștilor în proiectarea lucrărilor hidrotehnice și hidroedilitare, a lucrărilor destinate protecției mediului corelate cu schimbările climatice etc.
Programul de Masterat de Inginerie Geotehnică este conceput pentru a oferi
absolvenților ciclului de licență competențe legate de activitățile de execuție, proiectare
avansată și cercetare specifice domeniului de Inginerie Geotehnică.
România este o țară având condiții geotehnice de mare diversitate și complexitate
care pun probleme adesea dificile pentru fundarea construcțiilor. Pentru realizarea oricărui
tip de construcție cunoașterea detaliată a condițiilor de fundare este esențială si uneori
definitorie pentru stabilirea dimensiunilor si tipului de structură a construcției. Din acest
punct de vedere rezultă necesitatea realizării unor studii geotehnice complexe și complete în
deplină concordanță cu necesitățile construcțiilor, ceea ce implică încă de la început existența
unor specialiști cu o formație specifică, de construcții și inginerie geotehnică.
Ca urmare, pe piața locurilor de muncă și a lucrărilor de construcții apare în mod
constant cerința „specialist geotehnician” care poate fi obținută și atestată numai printr-o
formă universitară de tip ciclul 2 – masterat.
În acest context pentru acoperirea acestor cerințe reale ale domeniului de construcții
din România, în cadrul UTCB a fost organizat din anul 2009 Masterul de Inginerie Geotehnică,
după ce în perioada anterioară a funcționat cu bune rezultate forma de „Studii Aprofundate
de Inginerie Geotehnică".
Programa masterului este complexă și cuprinde cunoștințe necesare pentru formarea
specialiștilor necesari în activitatea inginerească de execuție, proiectare, cercetare, verificare
tehnică, expertizare din domeniul inginerie geotehnică.
Masterul de Inginerie Geotehnică formează specialiști pentru domeniile: Geotehnică,
Fundații, Geotehnica Mediului, proiectarea lucrărilor de fundații speciale (lucrări de susținere,
fundații de adâncime etc.), modelarea avansată a fundațiilor și structurilor de susținere,
alunecări de teren și stabilizarea acestora.

