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Info admitereOportunităţi de angajare
La absolvirea programului de master absolvenții 

dobândesc competențe specifice calificării în 

domeniul ingineriei mediului, cu oportunități de 

angajare atât în domeniul privat al firmelor de profil, 

cât și în agențiile de stat, centrele de cercetare din țară 

și strainatate, mediul academic universitar.

Absolvenții vor fi capabili să propună, în unele cazuri, 

tehnologiile specifice (în conformitate cu protecția 

mediului) dar și măsuri de punere în aplicare 

controlând astfel riscurile majore de deteriorare a 

factorilor de mediu (în special apă și sol).

Asigurarea instruirii din partea  unui colectiv didactic de 
prestigiu, recunoscut pe plan național

Colaborări didactice și de cercetare cu facultăți de profil 
din țară (București, Timișoara, Constanța) și din 
străinătate (Portugalia, Franța, Grecia, Marea Britanie, 
Cehia, Ungaria, Spania, Italia, Bulgaria, Olanda)

Un plan de învățământ modern și adaptat după 
programe similare din țară și străinătate

Colaborări cu firme de profil din domeniul construcțiilor 
hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative pentru 
asigurarea suportului pentru cercetare și elaborare a 
lucrării de disertație

Accesul la avantajele oferite de platforme moderne de 
instruire e-Learning

Infrastructura de cercetare modernă dotată cu 
echipamente și software adecvat

Voi face monitorizarea și analiza probabilistică a 

sistemelor de mediu

Voi evalua impactul asupra factorilor de mediu; noi 

tehnologii de tratarea apelor uzate

Voi cunoaște tehnicile GIS, sistemele de gestionare 

a apei și de gestionare a resurselor de apă

Voi rezolva unele probleme complexe de mediu, 

bazate pe analiză, calcul, raționament, ipoteze, 

concepte și baze de date existente

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Vizează abordarea și rezolvarea problemelor 
tehnologice, sociale și economice în ceea ce privește 
managementul resurselor naturale, amenajarea 
teritoriului și dezvoltarea durabilă. Inginerul de mediu 
analizează cauzele și efectele problemelor de mediu, 
concepe sisteme de protecție a mediului și de 
remediere a zonelor contaminate. Competențele sale 
acumulate îi vor permite să înțeleagă, să anticipeze și 
să găsească soluții optime privind multitudinea de 
probleme ecologice ale țării noastre, precum și 
probleme globale ale omenirii.

Perioada de admitere:

15-31 iulie 2013

Metoda de selecție:

Madmitere = 50% Mlicență + 50% Ntest

Mlicență = Media la examenul de licență

Ntest = nota la testul de evaluare a cunoștințelor
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Îmi va plăcea?

Puncte tari


