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Info admitereOportunități de angajare

Puncte tari

Admiterea la acest program de studii de masterat se 

face pe baza mediei de la examenul de licență. Ca o 

condiție obligatorie de înscriere se impune promovarea 

în cadrul ciclului de licență a unei discipline de 

programare și a unei discipline privind arhitectura 

sistemelor de calcul, ambele prevăzute cu cel puțin 4 

ore pe săptămână. Studiile de masterat au o durată de 2 

ani, oferă 120 de credite și se finalizează cu diplomă de 

master.

Din ce în ce mai multe firme din domeniu aleg să își 

deschidă fil iale în Iași, atrase de calificarea 

corespunzătoare a for țe i  de muncă ș i  de 

oportunitățile oferite de o piață cu un mare potențial 

de dezvoltare. Astfel, absolvenții au posibilități de 

angajare la compani i  de prest igiu precum 

Continental, Infineon, Freescale, NoBug, Silicon 

Service, etc. Dezvoltarea puternică a aplicațiilor 

bazate pe calculatoare încorporate oferă însă 

oportunități de angajare peste tot în lume.

Facultatea se află în topul primelor trei instituții de 

învățământ superior din domeniul „Ingineria sistemelor, 

calculatoare și tehnologia informației”

Calculatoarele încorporate reprezintă un domeniu de 

mare actualitate și totodată de mare perspectivă

Programul de studiu este susținut de cadre didactice de 

înaltă competență profesională

Facultatea dispune de spații didactice și de cercetare 

dotate cu tehnică de calcul performantă și echipamente 

moderne

Facultatea are colaborări cu numeroase universități 

europene de prestigiu, oferind astfel studenților 

posibilitatea efectuării unor stagii de studiu în 

străinătate

Dorești să știi să proiectezi și să dezvolți aplicații 

complexe pentru sisteme de calcul încorporate și 

rețele de sisteme încorporate

Dorești să fii în pas cu dinamica rapidă a evoluției 

sistemelor de calcul dedicate

Dorești să știi să proiectezi sisteme de calcul 

încorporate de înaltă răspundere funcțională

Dorești să faci parte din grupuri de cercetare-

dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei 

calculatoarelor

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Sistemele încorporate reprezintă categoria de sisteme 

de calcul cu evoluția cea mai dinamică. Complexitatea și 

constrângerile de proiectare ale acestui tip de sisteme 

ridică numeroase provocări tehnice ce impun o 

abordare multidisciplinară. Pentru aceasta sunt 

necesare cunoștințe ample care să acopere o gamă 

largă de discipline din domeniul calculatoarelor și 

tehnologiei informației. Programul de studii de master 

vine în sprijinul formării de specialiști cu înaltă calificare 

în acest domeniu dinamic.

Îmi va plăcea?
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