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Puncte tari

Metoda de selecție:  concurs de dosare

Media de admitere:  media proiectului de licență

Criterii de departajare: media la proba teoretică a 

examenului de licență

Număr de locuri: 35

Sesiuni de admitere:

 15-31 iulie 2013

 septembrie 2013

Candidați: absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare 

de lungă durată

Pregătirea oferită de studiile de masterat îi deschide 

unui tânăr absolvent drumul unei cariere de succes în 

energetică, domeniu, în care țările dezvoltate ale lumii 

înregistrează un deficit acut de specialiști.

Fie că este vorba de proiectare sau exploatare, 

cercetare avansată sau activitate didactică, ori 

expertiză tehnică sau economică, absolventul nostru 

lucrează oriunde în industria energetică, dar și în 

domenii conexe precum proiectarea asistată de 

calculator sau activităţi de cercetare sau didactice, în 

țară și oriunde în lume.

Laboratoare modernizate cu echipamente de ultimă 

generație

Burse de studiu finanțate de la bugetul de stat și 

companii private

Posibilitatea aprofundării studiilor în cadrul unei școli 

doctorale de renume

Oportunitatea de a studia și finaliza disertația în 

străinătate, în stagii de pregătire finanțate prin burse 

internaționale

Colectiv de cadre didactice care îmbină experiența 

profesorilor de renume cu ambiția și entuziasmul 

tinerilor formați prin studii de perfecționare

Consiliere centrată pe nevoile specifice de formare ale 

studenților

Vreau să fiu foarte bine plătit și să găsesc oferte 

atractive pe piața muncii

Vreau să învăț meserii atractive și de viitor: inginerie, 

calculatoare, tehnologii noi, dar și economie, 

marketing și protecția mediului

Îmi place să rezolv probleme teoretice și practice și 

munca în echipă

Vreau să exersez o limbă străină

Aleg să fiu bine pregătit teoretic și practic, de o 

universitate de elită

Năzuiesc să devin un specialist inovator, mereu în 

avangarda științei și tehnicii

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Provocarea viitorului pentru societatea modernă 

este asigurarea necesarului de energie.

Aprofundarea studiilor de licență vă va oferi 

oportunități suplimentare pe piața globală a 

muncii!

Noi pregătim specialiști pentru prezent și pentru 

viitor!
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