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ELECTROMECANIC  Ă  – 

CALCULUL MEDIEI DE CONCURS: 

ingineri, studii cu durata de 4 ani
Locuri: buget  cu ta24 , 21 xă

80% Proba matematic  + 20% Medie 
bacalaurea

ă/ fizică/ informatică - BAC
t

ELECTRONIC  APLICATĂ Ă – 

CALCULUL MEDIEI DE CONCURS:

ingineri, studii cu durata de 4 ani
Locuri: buget cu ta25   , xă 20

80% Proba matematic  + 20% Medie 
bacalaurea

ă/ fizică/ informatică - BAC
t

INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA – 

CALCULUL MEDIEI DE CONCURS: 

ingineri, studii cu 
durata de 4 ani
Locuri: buget  cu ta25 , xă 20

80% Proba matematic  + 20% Medie 
bacalaurea

ă/ fizică/ informatică - BAC
t

CALCULATOARE – 

CALCULUL MEDIEI DE CONCURS: 

– 

CALCULUL MEDIEI DE CONCURS: 

ingineri, studii cu durata de 4 ani

ingineri, studii cu durata de 4 aniTEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Locuri:  buget  cu ta46 , 4 xă 4

Locuri: buget cu ta31 1   , xă4

80% Proba matematic  + 20% Medie 
bacalaurea

80% Proba matematic  + 20% Medie 
bacalaurea

ă/ fizică/ informatică - BAC
t

ă/ fizică/ informatică - BAC
t

DOMENII DE LICENŢĂ 

www. .ro

PROGRAME DE MASTER

PROGRAM DE DOCTORAT

ADVANCED COMPUTING SYSTEMS 

EMBEDDED SYSTEMS

Master cu durata de 2 ani 

Master cu durata de 2 ani 

Master cu durata de 2 ani

cu predare în limba engleză.

 
cu predare în limba engleză.

.

Admiterea la programele se face pe baza mediei 
ob

în limba engleză 
ţinut ţ

ţ

ă la examenul de licen ă (diplomă), proba de verificare a 
cunoștințelor de domeniu notată cu admis/respins , probă de 
competen ă lingvistică eliminatorie

INGINERIA CALCULATOARELOR ÎN  APLICAŢII INDUSTRIALE 

Admiterea se face pe baza mediei ob ţinut ţ
, p

a

ă la examenul de licen ă 
(diplomă) roba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, 
eventual,complementare notată cu dmis/respins

Locuri: 20 buget cu ta

Locuri: 20 buget cu ta

Locuri: buget  cu ta

 , xă

 , xă

20 , 30 xă

15 

5 

 

1

DEZVOLTAREA APLICA IILOR N INGINERIA  
ELECTRIC

  Ț Î
Ă

Master cu durata de 2 ani.

Admiterea se face pe baza mediei ob ţinut ţ
, p
 a

ă la examenul de licen ă 
(diplomă) roba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, 
eventual, complementare notată cu dmis/respins

Locuri: buget cu ta1521 , xă1  4

Absolvenţii specializărilor de master pot urma în cadrul
 în vederea obţinerii 

titlului ştiinţ doctor în domeniul Calculatoare şi 
Tehnologia Informaţiei.

 
departamentului un program de doctorat

 ific de 

www. .ro

ACTIVITĂŢI STUDENŢEȘTI

COLABORĂRI CU FIRME DE PROFIL

-    de burse în străinătate acordate studenţilor 
pentru
    stagii de studiu cuprinse între 1 – 10 luni;
-    studenţi străini în stagiu în laboratoarele catedrei;
-   33 profesori străini invitaţi în catedră, pentru susţinerea de
    conferinţe sau cursuri;
-   5 cooperări internaţionale pe teme de cercetare ştiinţifică
    şi didactică, finanţate din fonduri europene;
-   concursuri studenţeşti de proiecte, cu premii  acordate de
    firme reprezentative din domeniul IT; 
-   (organizat de asociaţia studenţilor);
-   activităţi sportive.
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