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Puncte tari

Îmi va plăcea?

Candidații trebuie să dețină :

 Diploma în Inginerie Civilă sau Arhitectură

 Diploma din domeniile: Arhitectură, Mecanică, 

Mediu, Ingineria Calculatoarelor, Știinte 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 legalizata a certificatului de naștere;

 Adeverință de sănătate;

 3 fotografii color (3x4 cm); 

Absolvenții acestui program de master acumulează 

un volum suficient de cunoștințe pentru a-i face 

competitivi pe piața forței de muncă.

Competențele acumulate prin corelarea disciplinelor 

din planul de învățământ cu cerințele și competențele 

stabilite la nivel național și european fac ca majoritatea 

absolvenților să obțină locuri de muncă în țară și 

Uniunea Europeană.

Asigură un proces de învățământ de calitate superioară 

în dezvoltarea competențelor profesionale privind 

activitatea antreprenorială din domeniul construcțiilor 

Pregătește specialiști de înaltă calificare capabili să 

conceapă, proiecteze, execute și să exploateze 

construcțiile indiferent de natura acestora și să inițieze și 

să dezvolte activități de cercetare

Concepe și asigură modele de optimizare a 

fenomenelor manageriale, organizatorice, economice 

și simularea acestora

Asigură urmărirea comportării în timp corelată cu 

mentenanța activităților legate de exploatarea 

construcțiilor

Asigură pregătirea necesară pentru autorizarea 

absolvenților în promovarea și implementarea 

activităților de consultanță în domeniul construcțiilor

Contribuie la formarea și dezvoltarea resursei 

umane de înaltă calificare cu competențe în 

proiectare, cercetare și management de vârf al 

organizațiilor din domeniul construcțiilor

Asigură un proces de învățământ de calitate 

superioară și o implicare susținută în activitatea de 

cercetare care ține cont de evoluția științei și 

tehnologiei din domeniu precum și cererile de pe 

piața muncii 

Asigură instruirea competentă a studenților în 

scopul integrării lor viitoare în activități practice și 

proiecte de cercetare științifică

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Management și tehnologii

speciale în construcții 

De ce?

Programul de studii de masterat Management și 

tehnologii speciale în construcții răspunde 

dezideratului major impus de piața actuală a 

construcțiilor „specialiști de înaltă calificare 

capabili să evalueze și să conducă proiecte de 

construcție, să elaboreze proiecte  de cercetare“ 

vizând maximul de efecte economice cu minimul 

de efort material, uman, financiar etc. 

Info admitereOportunități de angajare

Pentru mai multe informații și date de contact

e-mail: decanat@ce.tuiasi.ro www.tuiasi.ro


