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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

Absolvenții masterului Sisteme informatice de 

monitorizare a mediului pot activa în:

 societăți comerciale ce au un departament sau un 

birou de protecția mediului;

 agenții de protecția mediului;

 companii specializate în protecția mediului;

 companii care întocmesc documentații pentru 

autorizații și bilanțuri de mediu;

 cercetare.

Este singurul master de profil din România

 

Specializarea acestui master aparține unui domeniu de 

frontieră, deoarece vei deveni specialist atât în 

informatică aplicată cât și în ingineria monitorizării 

parametrilor de mediu

Specializarea este foarte căutată pe piața muncii, 

deoarece oferă posibilități variate  de angajare

Datorită faptului că protecția mediului este strict 

reglementată prin directive europene, absolvenții 

acestei specializări vor putea găsi cu ușurință locuri de 

muncă  oriunde în Europa

Vei dobândi abilități practice pentru exploatarea unor 

echipamente de înaltă tehnicitate pentru măsurarea 

parametrilor de mediu, atât în laborator cât și pe teren

Voi afla cum să transform calculatorul într-un 

instrument de măsură și cum să-l folosesc ca să 

procesez semnalele 

 

Voi studia senzori dedicați măsurării parametrilor 

de mediu (aer, apă, sol, sunet) și instrumentația 

specifică

Voi afla cum să construiesc un sistem de măsurare 

distribuit și cum să-l fac să măsoare automat

Voi afla totul despre poluarea electromagnetică, 

despre calitatea mediului, despre ecotehnologii și 

reciclabilitate

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Sisteme informatice de 

monitorizare a mediului

În condiţiile dezvoltării industriale actuale, grija 

pentru mediul înconjurător este una primordială. 

Creșterea poluării și emisiilor generează 

modificarea climei cu efecte uneori ireversibile. 

Mai mult ca oricând, monitorizarea poluării 

mediului a devenit o necesitate și trebuie să 

devină o obișnuință. Specialiștii în acest domeniu 

sunt căutați de către toate companiile industriale. 

De ce?

Îmi va plăcea?

Puncte tari

Info admitereOportunități de angajare


