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Admiterea se face pe bază de concurs de dosare. 

Media de admitere = Media examenului de finalizare a 

studiilor universitare ciclul I (licență)

Perioada de înscriere: iulie și septembrie

Documente necesare:

 cerere de înscriere;

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă ;

 diploma de finalizare a studiilor universitare  și foaia 

matricolă (în original); 

 certificatul de naștere, în copie legalizată;

 copie după cartea de identitate;

 adeverință medicală tip;

 2 fotografii color, 3 x 4 cm.

Programul de master Managementul mediului 

formează și perfecționează competențele specifice 

specialiștilor din domeniul managementului de mediu, 

al instrumentelor tehnice și de evaluare, de remediere și 

conservare a mediului în conformitate cu cerințele 

dezvoltării durabile. Absolvenții sunt pregătiți pentru a 

ocupa următoarele poziții:

 Responsabili de mediu;

 Responsabili ai sistemelor de management de mediu;

 Inspector protecția mediului;

 Consilier de mediu în instituții publice,  private, ONG-

uri;

 Manager siguranța Sistemelor Tehnice;

 Evaluator de mediu și de risc;

 Auditor de mediu.

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Programul de master Managementul mediului, forma 

învățământ cu frecvență redusă, este destinat 

absolvenților de studii de licență care doresc 

perfecționarea în domeniul interdisciplinar al 

managementului de mediu, dar care necesită un 

program flexibil pentru desfășurarea activităților 

didactice. Acest program este acreditat conform 

legislației în vigoare, iar planul de învățământ este 

similar programului echivalent la cursurile de zi.

De ce?

Puncte tari
Organizat în comun de Centrul IFR InterMEDIU cu 12 de 

ani de experiență în domeniul educației continue și  

Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului: 

21 de ani de tradiție și excelență în domeniu

Program de Master acreditat de ARACIS (O.M.E.C.I. 

5483/2011)

Program în regim exclusiv cu taxă

Metodologie a învățării centrată pe cursant

Organizare flexibilă a procesului de instruire (vineri, 

sâmbătă), fără întreruperea activității profesionale

Curriculum modern şi interdisciplinar: 
 Ecologie și protecția mediului / Tehnici de 
depoluare
 Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă
 Auditul de mediu
 Monitorizarea mediului
 Management organizațional și performanță 
ecologică
 Managementul integrat al mediului
 Producție industrială durabilă
 Evaluarea ciclului de viață a produselor
 Produse și energie din resurse regenerabile
 Managementul proiectelor de mediu
 Managementul relațiilor interpersonale
 Politici și strategii de mediu
 Protecția juridică a mediului
 Consumul durabil
 Estimarea și managementul riscului
 Analiza cost-profit în protecția mediului

Oportunități de angajare Info admitere

Managementul mediului
Învățământ cu frecvență redusă

Îmi va plăcea?


