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Admiterea la studiile universitare de masterat se 

desfășoară pe bază de concurs de dosare. Durata 

studiilor este de 2 ani.

Forma de învățământ este cu frecvență.

Media de admitere (MA) pentru selecția candidaților se 

calculează conform următoarei relații:

MA = MF

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor 

universitare.

Pentalog Iași – proiectare/dezvoltare sisteme 

embedded

Continental Iași – automotive, sisteme embedded

Elsaco Electronic SRL Iași – sisteme de automatizare 

industriale, proiectare sisteme electronice de 

contorizare apa, gaze, energie electrică și termică

ELECTRA – proiectare/dezvoltare sisteme electronice, 

producție circuite imprimate, asamblare electronică 

SMD și THT

Dacia Groupe Renault - proiectare/dezvoltare sisteme 

specifice electronicii auto

Siemens PSE Brașov – dezvoltare aplicații software

NoBug Consulting Iași – programare C++

Cunoaşterea noilor tehnologii (convertoare cu 
randament ridicat, sisteme eoliene și solare, sisteme 
wireless)

Cunoașterea metodelor de calculul și de proiectare 
specifice utilizând pachete software: Matlab, SPICE

Utilizarea tehnologiei informației

Familiarizarea cu specificațiile sistemelor de operare, 
instalarea şi dezvoltarea aplicațiilor specifice fiecăruia în 
parte, tehnici de programare în timp real (Windows 
Embedded, Android şi Linux)

Modelarea și simularea circuitelor electrice

Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de măsurare și a 
problemelor de compatibilitate electromagnetică pentru 
sistemele  electronice de putere

Programarea orientată pe obiect

Conceperea și conducerea proceselor specifice 
domeniului electronicii aplicate

Susținerea de comunicări științifice și întocmirea 
rapoartelor tehnice de specialitate

Capacitatea de a concepe, proiecta și exploata sisteme 
electronice inteligente cu grad ridicat de complexitate

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Programul de master Sisteme avansate în 

electronica aplicată pregătește ingineri 

electroniști capabili să proiecteze și să întrețină 

echipamente electronice industriale foarte 

diverse. Sunt vizate în principal electronica 

industrială, electronica medicală și electronica 

auto.

Sisteme avansate în

alectronica aplicată

Doresc o pregătire solidă

Îmi place să lucrez proiecte în colectiv

Sunt interesat de ultimele noutăți tehnice și 

științifice

Doresc să-mi stimulez inițiativa și creativitatea

Îmi va plăcea?

Puncte tari

Info admitereOportunități de angajare


