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Info admitereOportunități de angajare

Puncte tari

Candidații trebuie să dețină :

 Diploma în Inginerie Civilă sau Arhitectură;

 Diploma din domeniile: Arhitectură, Mecanică, 

Mediu, Ingineria Calculatoarelor, Științe economice, 

Drept.

La înscriere trebuie depuse următoarele documente:

 Cerere înscriere;

 Certificat  de studii: diploma de bacalaureat sau 

echivalent (documentul original); diploma de licență 

sau echivalentă (documentul original); foi matricole;

 Copie legalizată a certificatului de naștere;

 Adeverință de sănătate;

 3 fotografii color,(3x4) cm.

Evaluator imobiliar (independent sau angajat la firma 

de specialitate, instituții bancare, fonduri de investiții, 

etc);

Dezvoltator imobiliar;

Administrator (manager) imobiliar;

Administrator de condominiu;

Manager de proiect imobiliar (afacere imobiliară);

Expert judiciar.

Oferă oportunități de angajare și în alte domenii decât 

cele tradiționale din construcții

Oferă cunoștințele necesare dezvoltării unor afaceri 

proprii în domeniul imobiliar

Asigură stagii de practică în domeniul evaluării și 

administrării imobiliare

Oferă cunoștințele necesare acceptării în asociațiile 

profesionale de profil

Asigură suport tehnic pentru furnizarea cunoștințelor 

teoretice, obținerea deprinderilor de utilizare a 

metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice, în 

vederea dezvoltării abilităților pentru evaluarea și 

administrarea proprietăților imobiliare

Voi dobândi cunoștințe noi complementare 

pregătirii de bază, necesare dezvoltării unei cariere 

în domeniul imobiliar

Voi beneficia de stagii de practică în scopul 

aprofundării cunoștințelor teoretice și acumularea 

experienței în domeniul imobiliar

Voi utiliza un sistem de învățare modern, cu 

program flexibil și o echipă de profesori entuziaști și 

dinamici

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Orice construcție este parte a unor afaceri 

imobiliare. Succesul într-o astfel de între-

prindere depinde de corectitudinea evaluării și 

de eficiența administrării proprietății imobiliare 

în toate etapele de dezvoltare a acesteia 

(concepție, proiectare, execuție, exploatare, 

demolare-remodelare). 
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Îmi va plăcea?


