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Info admitereOportunități de angajare

Puncte tari

Durata studiilor:  2 ani 

Titlul obţinut la absolvire: Inginer master

Număr de locuri solicitate: 50 bugetate

Metoda de selecție: concurs de dosare și interviu

MA = 0,4 * NI + 0,6 * MLD, unde:

MA = Media de admitere

NI = Nota obținută la interviu

MLD = Media de la examenul de licență 

Interviul: o scurtă prezentare (10 min.) a unei teme de 

cercetare.

Calendar admitere 2013:

Înscrieri: 15-19 iulie 2013 

Interviu: 20 iulie 2013

Rezultate: 21 iulie 2013

Internship-uri la companii din domeniul IT și la 

universități europene (cu suport financiar ERASMUS) 

pentru pregătirea lucrării de disertație.

Job-uri oferite de companii importante din domeniul 

IT, precum Continental, Danieli Engineering, Delphi, 

Electra, Cenit.

Locuri de muncă în institute de cercetare din țară sau 

din străinătate.

Continuarea studiilor universitare prin programe  

doctorale din cadrul facultății sau la universități din 

țară și străinătate.

Programul este realizat în strânsă colaborare cu 

compania Continental Automotive România, filiala Iași

Clasificarea facultății în topul primelor trei instituții de 

învățământ superior din domeniul ”Ingineria sistemelor, 

calculatoare și tehnologia informației”

Colaborări cu numeroase universități europene de 

prestigiu, ceea ce oferă studenț i lor interesați 

posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire în 

străinătate

Spații didactice și de cercetare dotate cu tehnică de 

calcul și echipamente performante

Se asigură competențe în domenii precum ingineria 

programării, sisteme încorporate, ingineria sistemelor 

auto, testarea sistemelor software, managementul 

proiectelor

Vreau să aflu cunoștințe noi, care să le completeze 
pe cele din timpul studiilor de licență într-un 
domeniu conex

Intenționez să fac parte din grupuri de cercetare-
dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei

Sunt motivat și interesat să-mi construiesc o carieră 
profesională într-un domeniu de actualitate și cu 
perspective promițătoare

Vreau să colaborez cu companii multinaționale la 
pregătirea lucrării de disertație, care să-mi 
sporească șansele de angajare în domeniu

Lucrez în domeniul automotive sau al sistemelor 
încorporate și doresc să-mi continui  pregătirea 
profesională

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Perfecționarea pregătirii din timpul studiilor de licență 

poate aduce, pe lângă propria satisfacție, șanse sporite 

de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes 

într-un domeniu extrem de apreciat acum și în viitor. În 

acest sens, Depar tamentul de Automatică ș i 

Informatică Aplicată oferă programul de masterat 

Sisteme de control încorporate, realizat în parteneriat 

cu compania Continental Automotive Romania.

Îmi va plăcea?
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încorporate


