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Metoda de selecţie: concurs de dosare

Media de admitere: media proiectului de licenţă

Criterii de departajare: media la proba teoretică a 

examenului de licenţă

Număr de locuri: 35

Sesiuni de admitere:

 15-31 iulie 2013

 septembrie 2013

Candidați: absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare 

de lungă durată.

Absolvenții acestui master își pot găsi loc de muncă 

atât în sectorul public cât și în cel privat. Calificarea îi 

recomandă pentru ocuparea pozițiilor de conducere 

din compartimentele tehnice ale primăriilor, 

companiilor publice sau private, din sectorul industrial 

sau al serviciilor. Ei vor putea planifica și coordona 

activitatea de producție, efectua studii de piață,  

expertize, analize tehnice și economice, supraveghea 

utilizarea resurselor materiale și financiare, aviza 

recrutarea, formarea profesională și randamentul 

personalului în subordine, întocmi rapoarte tehnice 

de specialitate, efectua cercetări asupra teoriilor și 

conceptelor din practica industrială sau reprezenta 

organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare 

din interiorul acesteia și cu terții. 

Dobândirea și/sau completarea  cunoștințelor tehnice 

din sfera ingineriei electrice și energetice, pornind de la 

piața de energie până la utilizarea acesteia

Folosirea instrumentelor moderne de analiză, simulare 

și decizie, bazate pe tehnologia informației și a 

modelelor matematice avansate

Ancorarea în actualitate prin dezbaterea politicilor și 

practicilor europene privind standardizarea, certificarea  

și dezvoltarea durabilă

Stăpânirea strategiilor concurențiale și dezvoltarea 

abilităților de management al creativității, în condițiile 

respectării cu strictețe a dreptului european și al eticii 

tehnice a afacerilor

Cauți un program de studii relativ unic, care să-ți 
ofere o șansă în plus pentru a obține poziția de 
conducere visată

Vrei să devii un inginer cu bune abilități 
manageriale, capabil să rezolve probleme tehnice, 
dar totodată să și conducă, coordoneze sau 
motiveze colaboratorii în realizarea proiectelor 
inginerești

Dorești un plan de învățământ divers și interesant, 
cu un bun echilibru între disciplinele tehnice și non-
tehnice, în care pregătirea managerială are rolul 
dominant

Dorești un mediu de învățare antrenant, o 
atmosferă motivantă, colegială și stimulativă

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Oferă o combinație unică de discipline tehnice, 

de management și de tehnologia informației prin 

care absolventul este pregătit să ocupe poziții de 

conducere în instituții publice sau private. Acest 

program de master răspunde nevoilor crescânde 

de pe piața muncii privind asigurarea cu 

personal, la diferite niveluri, a pozițiilor de 

management din companii. 
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