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Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
SCURT ISTORIC
1934 – se crează prima Facultate de Textile din România
1955 – Facultatea de Textile este incorporată în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
1995 – Facultatea devine membră a AUTEX (Association of Universities for Textiles)
1999 – toate specializările recunoscute de FEANI (Federatia Europeana a Asociatiilor Naționale Inginerești)
2000 – toate specializările recunoscute de Textile Institute din Manchester
2019 – denumirea facultății se schimbă în DESIGN INDUSTRIAL SI MANAGEMETUL AFACERILOR (DIMA)

Studii preuniversitare

STUDII DE LICENȚĂ
4 ani, Inginer licențiat
către industrie sau alte locuri de muncă
din industrie sau alte universități

STUDII DE MASTER
2 ani, Master
către industrie sau alte locuri de muncă
din industrie sau alte universități

STUDII DOCTORALE
3 ani, Doctor
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Programe de
Licență
4 ani (8 semestre) 240 credite

Inginerie Industrială
Design industrial (și în limba engleză)
Tehnologia și designul produselor tex le
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
Tehnologia și designul confecțiilor din
piele și înlocuitori

Inginerie și management
Ingineria și managementul afacerilor
Inginerie economică industrială

Inginerie chimică
Tehnologie chimică tex lă
Tehnologia chimică a produselor
din piele și înlocuitori

[

Domeniul
Inginerie
Industrială
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Domeniul Inginerie Industrială este extrem de
important pentru industria modei și a materialelor
ﬂexibile pregă nd specialiș pentru toate purile
de ac vități inginereș din orice companie.
Programele de studii din cadrul domeniului
ingineriei industriale cuprind:
Ÿ un prim ciclu de doi ani ce include discipline
fundamentale și de domeniu (120 credite)
Ÿ un al doilea ciclu de doi ani ce include cursuri
de specialitate la opțiunea studenților, care
deﬁnesc proﬁlul profesional al absolvenților
(120 credite), inclusiv proiectul de diplomă (10
credite)
În mp ce programul de studii Design industrial
este orientat în special spre proiectarea și
dezvoltarea produselor, celelalte trei se
concentrează pe tehnologii și producerea tuturor
purilor de produse tex le și din piele.
DESIGN INDUSTRIAL
Proiectarea și
dezvoltarea
produselor

INGINERIE INDUSTRIALĂ
programe de licență
Tehnologie
și
producție

TEHNOLOGIA ȘI
DESIGNUL
PRODUSELOR
TEXTILE

TEHNOLOGIA
TRICOTAJELOR ȘI
CONFECȚIILOR

TEHNOLOGIA ȘI
DESIGNUL
CONFECȚIILOR DIN PIELE
ȘI ÎNLOCUITORI

Tehnologii digitale pentru industria modei
Design tex l și infodesign
Tex le tehnice și produse inova ve
Sustenabilitate și economie circulară
Crea vitate și inovare
Branduri de lux
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Domeniul
Inginerie și
Management

Domeniul Inginerie și Management oferă programe
de studii interdisciplinare, care îmbină în mod
armonios și atrac v cursurile din domeniul ingineriei
cu cele din domeniul managementului.
Dinamica contextului economic și social actual
schimbă cerințele angajatorilor, aﬂați în căutare de
ingineri capabili
Ÿ să dezvolte produse inova ve care să răspundă
nevoilor clienților și comunității,
Ÿ să proiecteze și să implementeze soluții
tehnologice de realizare a acestor produse,
Ÿ să formeze și să conducă echipe mul disciplinare
pentru ﬁrme performante,
Ÿ să organizeze şi să conducă structuri și sisteme de
relații care cresc compe vitatea ﬁrmei.
Programele de studii de licență oferite de Domeniul
Inginerie și Management în cadrul DIMA sunt:
Ÿ Ingineria și Managementul Afacerilor
Ÿ Inginerie Economică Industrială (în viitor
Inginerie și Management Industrial)
Aici veți gasi:
Ÿ Cursuri inova ve și atrac ve
Ÿ Seminarii interac ve și aplicate
Ÿ Laboratoare moderne
Ÿ Oportunități de angajare variate
Ÿ Burse de studiu în străinătate
Ÿ Stagii de prac că în ﬁrme

Managementul afacerilor
Antreprenoriat
Modele de afaceri digitale
Ecosisteme de afaceri inova ve
Marke ng și comunicare în afaceri
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Inginerie
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Domeniul Inginerie Chimică include două
programe de licență care pregătesc tehnologi în
chimia tex lelor și a pielii.
Programele de Tehnologie chimică tex lă și
Tehnologia chimică a produselor din piele și
înlocuitori pregătesc specialiș compe vi în
domeniul materialelor tex le și a procesării
pieilor. Acest domeniu, mai puțin cunoscut
u lizatorilor de produse tex le și din piele, se
ocupă cu procese chimice precum vopsirea sau
ﬁnisarea, prin care aceste produse capătă
caracteris ci funcționale și este ce esențiale.
Obiec vul acestor programe este de a reuni
experiența tradițională în procesarea pieilor și a
tex lelor cu abordarea ș ințiﬁcă a modiﬁcărilor
de natură chimică și ﬁzică care se produc în
materialele tex le și din piele pe durata
procesării lor.

Ecodesign
Imprimare digitală
Resurse regenerabile
Aplicații biomedicale

[

]

Programe de
Master
2 ani (4 semestre) 120 credite

Inginerie Industrială
Asigurarea calității în domeniul tex le-pielărie
Tehnologii performante de tricotare
Sisteme inova ve de producție în confecții
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei
Dezvoltări în proiectarea produselor de
încălțăminte și marochinărie
Tex le avansate

Inginerie și management
Management și administrarea afacerilor
Inovare și antreprenoriat
Inginerie și management în producția de
bunuri și servicii
Managementul proiectelor europene în
domeniul ingineriei

Inginerie chimică
Ecodesign în ﬁnisarea tex lelor
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Programe de
Doctorat
3 ani

Inginerie industrială
Inginerie și management
Inginerie chimică

Pe parcursul studiilor, doctoranzii au diferite puri de ac vități:
Anul I – studii avansate în domeniul de cercetare ales
Anul II și III – ac vități în cadrul unui program de cercetare,
ﬁnalizarea tezei, susținerea acesteia
Programul permite doctorate în co-tutelă, inclusiv cu universități din străinătate.

Cercetare
1 Centru de cercetare: Materiale, produse și procese avansate
1 Grup de cercetare / Tex le, pielărie și management industrial
453 Lucrări ISI publicate
462 Teze doctorale
37 (last 5 years) - Premii ș ințiﬁce
52 (last 10 years) - Proiecte naționale de cercetare
22 (last 10 years) - Proiecte internaționale de cercetare

Priorități de cercetare
Noi materiale pentru tex le inova ve
Noi produse tex le pentru performanța corpului
uman (medicale, de protecție, pentru sport)
Compozite cu ranforsare tex lă
Procese ecologice
Ecosisteme de afaceri inova ve
Noi produse tex le pentru aplicații tehnice
(transport, construcții, geotex le, etc)
Tex le și produse inteligente
Dezvoltarea ﬁrmelor antreprenoriale
Inginerie sulară
Afaceri digitale
Noi concepte de design, customizare

Campus

21 de cămine în complexul
Tudor Vladimirescu
Can nă studențească
Sală de sport
Cabinet medical pentru studenți
Locuri de recreere și petrecere a
mpului liber

STUDENȚI IMPLICAȚI
ÎN PROIECTE
ADRESATE STUDENȚILOR

STUDENȚI IMPLICAȚI
ÎN PROIECTE
ADRESATE ELEVILOR

Angajatori
SC TECHTEX Baia Mare
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Prima fabrică de tex le medicale cu capital 100% românesc.
Unitate regională de producție strategică, pentru securizarea
materialelor tex le și asigurarea necesarului pentru producția
de echipamente de protecție medical.
Număr de angajați: 141

SC AUGSBURG SRL Piatra-Neamț
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producție de tricotaje pentru ar cole de îmbrăcăminte
Număr de angajați: 285

SC Autoliv România SRL Brașov
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producție sisteme de siguranță pentru industria auto,
subsidiară locală a grupului suedez Autoliv
Număr de angajați: 10 700 (în Brașov, Sfântu Gheorghe,
Lugoj, Reșița, Timișoara și Oneș ).

SC COTTONTEX SRL Timișoara
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Confecții echipament spor v/ în prezent unul dintre cei mai
mari producători europeni de echipament spor v
personalizat, în special ciclism, dar și triatlon, alergare,
sporturi de iarnă, fotbal, baschet, handbal.
Număr de angajați: 1.328

SC BEKAERT DESLEE ROMANIA SRL Miercurea
Sibiului
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producție/ cea mai mare unitate de producție la nivel
mondial a grupului internațional belgian BEKAERT DESLEE,
unul dintre principalii jucători pe piața producătorilor de
material tex l pentru saltele de dormit
Număr de angajați: 543

SC ARTIFEX SRL Focșani
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Confecții tex le, tricotaje, confecții accesorii și genți din piele
Număr de angajați: 1437

SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL Cluj-Napoca
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Lenjerie și costume de baie/ fondată în 1993 la Cluj-Napoca
și-a câș gat poziția de lider incontestabil al pieței româneș
de lenjerie și costume de baie, devenind și unul din jucătorii
importanți ai pieței internaționale.
Număr de angajați: 1237

SC SEFAR SRL Sighișoara
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producător de țesături/parte a grupului elvețian lider mondial
în producția de țesături de precizie din monoﬁlamente pentru
piețele serigraﬁei și ﬁltrării, u lizate într-o mare varietate de
industrii, de la aplicații electronice, graﬁcă, medicină,
automo ve, alimentară și farmaceu că la aerospațiale,
minerit, raﬁnare și arhitectură.
Număr de angajați: 321

SC GEMINI CAD Iași
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Lider pe piața din Romania în furnizarea de tehnologie
so ware și hardware pentru industriile ce lucrează cu
materiale ﬂexibile, ﬁind totodată un jucător important pe
piața europeana și internațională, având instalări realizate în
peste 60 de tari
Număr de angajați: 136

SC FAURECIA SRL Sibiu
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Componente auto/ în cele 5 fabrici din România: la Tălmaciu
(Scaune Auto), Craiova (Sisteme de Control a Emisiilor),
Mioveni (Sisteme de Interior), Râmnicu Vâlcea (Scaune Auto)
și din Argeș (Sisteme de Interior) deservește clienți precum
Jaguar, Land Rover, Fiat, Chrysler Automobiles, Volvo, Ford,
PSA, Peugeot, Citroen și Renault.
Număr de angajați: 2390

SC TAPARO SRL Târgu Lăpuș
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producător de mobilier/ lider național în producția de
mobilier (scaune, fotolii, canapele) cu 4 fabrici pe teritoriul
României produce exclusiv pentru brandul IKEA.
Număr de angajați: 1645

SC SOMAREST SRL
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producător de fețe de încălțăminte și accesorii de
marochinărie de lux cu 2 fabrici în județul Sibiu (Avrig și
Cisnădie) produce pentru branduri ca „LOUIS VUITTON”
Număr de angajați: 999

SC Silvania Worsted Spinning SRL Șimleu Silvaniei
Domeniul de ac vitate speciﬁc:
Producător de ﬁre p lână pieptănată, face parte din grupul
Südwolle care este lider mondial în producția de ﬁre de lână.
Număr de angajați: peste 350

Tes moniale

Alice Matasel
CEO Lizzet

Pentru mine, DIMA a insemnat multe provocari, care au
contribuit la formarea mea ca adult, atat din punct de vedere
profesional cat si personal, prin ac vita le de voluntariat.
DIMA este un hub, in care mediul de afaceri se imbina perfect
cu teoria din sala de curs. Acest lucru l-am realizat atunci cand
m-am angajat, si am avut nevoie de cunos ntele invatate in
facultate.
Fiind studenta la DIMA am avut sansa de a vizita, cele mai mari
fabrici de tex le si pielarie din Romania. Am cunoscut cei mai
experimenta oameni din industrie, marindu-mi as el
sansele de angajare dupa terminarea ciclului de licenta.
Daca es pasionat de acest domeniu, si vrei sa ai acces la
cunos nte actualizate, o retea sociala valoroasa,si o viata
vibranta de student, vino la DIMA, facultatea oportunita lor
reale.

Am fost atras inca din primii ani de facultate de industria
tex la și am început cu ajutorul cadrelor didac ce sa
îndrăgesc din ce in ce mai mult aceasta frumoasa meserie
care îți oferă șansa unica de a vedea in ﬁecare zi rezultatele
muncii tale. Astăzi sunt Inginer la Monosuisse.
Liciu Vlad

Diana-Maria Pal

Mă numesc Diana-Maria Pal și sunt studentă în cadrul
facultății DIMA, anul III. Aș vrea să mărturisesc că pe
parcursul acestor ani am acumulat un bagaj mare de
informații și o viziune mai amplă asupra produselor tex le.
Modul prin care profesorii ne-au captat atenția asupra
materiilor predate de aceș a au trezit în mine pasiunea
pentru haine și pentru ce este frumos. Sunt mulțumită de ce
am acumulat în aceast ă facultate si o recomand cu încredere!

„Băiatul care a-nvățat să zboare”,
regie Octavian Jighirgiu,
Circul Metripolitan Bucureș ,
foto: Petra Panait

Deși aparțin unei promoții din secolul trecut....mă simt încă
tânără.
Am absolvit Faculatea de Tex le Pielărie din Iași în 1997, cu o
pregă re axată pe Design-ul Ves mentar, avându-o ca profesor
îndrumător pe doamna Mioara Crețu. În paralel, mi-am exersat
plăcerea de a desena și transforma silueta corpului, uman cu
ajutorul materialelor tex le, în cadrul secției de Creație
ves mentară - clasa profesor Marele Gabriela - din cadrul Școlii
de Arte din același oraș, pe care am absolvit-o în același an. Am
urmat un master în domeniu, la aceeași facultate, dorindu-mi să
aﬂu mai multe despre „Op mizarea produselor și tehnologiilor
în industria confecțiilor tex le”.
În 1998, Casa de Modă Nane e din Iași mi-a asigurat logis ca
pentru crearea primei mele colecții de modă, inspirată de
instrumentele muzicale, „Concer no”, cu care am par cipat la
Fes valul Național Studențesc de Modă din Bucureș , unde am
câș gat locul I. A urmat o colaborare, ca designer ves mentar
unic, mp de 19 ani la această casă de modă. Am creeat, am
tăiat, am cusut, am transformat, am combinat, am
experimentat, am adaptat ... am probat și îmbunătățit ce
învățasem în facultate. Am descoperit că am curajul de a mă
exprima prin imagini.
În paralel, în toamna aceluiași 1998, am debutat în teatru, ca
scenograf de costume. Regizorul Ion Sapdaru mi-a dat credit,
oferindu-mi șansa să lucrez pentru scena Teatrului Național
Vasile Alecsandri din Iași. Era „Visul unei nopți de vară” de
William Shakespeare. Era visul meu din copilărie. Au urmat
peste 50 de colaborări cu teatre din Iași, Constanța, Botoșani,
Oradea, Galați, Petroșani, Buzău, Suceava , cu Circul
Metropolitan Bucureș , cu Ateneul Național Iași , Teatrul
Luceafărul Iași. Regizori ca Ion Sapdaru, Alexander Hausvater,
Alexandru Vasilache, Ovidiu Lazăr, Ion Ciubotaru, Antonella
Cornici, Octavian Jighirgiu (imi pare rău că nu-i pot numi pe toți),
au avut încredere în imaginația și intuiția mea în a le traduce
gândurile, cuvintele, emoțiile în imagini.

În 2017 am ales să închei colaborarea
cu Casa de Modă Nane e. Etapa mea de
dezvoltare ca designer ves mentar nu
se sfârșește...sper! Am considerat însă
că, din punct de vedere profesional
doar conceptul vizual din teatru și
publicitate mă reprezintă. Dorința de a
progresa, de a mă specializa în meseria
mea, m-a determinat să urmez din
anul 2018 cursurile Școlii Doctorale din
cadrul Universitații Naționale de Arte

Alina Dincă Pușcașu
promoția 1997

George Enescu Iași, în domeniul teatru, sub îndrumarea
domnului Călin Ciobotari.
S-au îmbinat frumos și u l teoria acumulată din mpul studiilor
cu experiențele din creația ves mentară pentru modă și teatru!
Cunoș nțele acumulate în anii facultații, șansa de a experimenta,
în teatru, puterea materialelor tex le de a trransforma și de a se
transforma, m-au ajutat enorm în a face alegeri, în a creea
imagini, în a gasi soluții, în a mă adapta la ceea ce este, și mai ales
în a avea puterea de a NU spune „nu se poate”! Cred în puterea
verbelor „a vrea”, „a încerca”, „a avea răbdare”.
Iubesc detaliul. Consider că ﬁecare amănunt dezvoltă o poveste
atât a personajului de teatru cât și a omului obișnuit din fața ta.
Costumul, la urma urmei, transmite emoția universului interior,
privitorul par cipând involuntar la dezvoltarea personalitații
purtatorului.

Îmi place să descopăr

FRUMOSUL

în toate formele sale.

„Frumoasa din pădurea adormită”,
regia Ion Ciubotari,
Teatrul Luceafărul , Iași,
Foto Andrei Botnariu

„Gaițele”,
regie Ovidiu Lazăr,
Teatrul Național Vasile Alecsandri, Iași,
foto Eduard Merschi

Facultatea de “Design Industrial si Managementul
Afacerilor” reprezintă mediul potrivit pentru dezvoltare
atât pe plan profesional, cât si personal.

Talpa Andreea
Project Manager Katty Fashion

In anii de studiu am descoperit ca aceasta facultate ofera
nenumarate oportunita de nerilor care vor sa se
autodepaseasca si sa sparga barierele impuse de
anumite prejudeca , reusind as el sa descopere prin
intermediul faculta i o mul tudine de oportunita
pentru viitorul lor.
Pe langa cele mai sus men onate, oamenii intalni aici
sunt un alt mo v pentru care mergi cu placere la
faculate.
Po intalni studen cu care legi prietenii pe viata si
profesori care reusesc sa te atraga catre acest domeniu
fascinant si cu care po discuta orice, nu doar aspecte
legate de materia predata.

Sunt studentă la facultatea de Design Industrial și
Managementul Afacerilor, la specializarea Inginerie
Economică Industrială și mă bucur că am ales această
facultate deoarece am întalnit profesori minunați, de la
care am adunat multe cunos nțe. Facultatea mi-a oferit
ocazia, prin excursii de studiu, să cunosc ﬁrme cunoscute din
toată țara. Dacă aș ﬁ pusă in situația de a aleg din nou
facultatea pe care aș vrea să o urmez, as opta cu siguranță
tot pentru facultatea de Design Industrial si Managementul
Afacerilor.

Mădălina-Francisca Imbrișcă

We Want
YOU

www.dima.tuiasi.ro
www.facebook.com/DIMA.TUIASI

decanat@dima.tuiasi.ro
Bldv. D. Mangeron, nr. 29, Iasi, Romania

