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De ce?

Concepția și 

managementul 

proiectării automobilului

Dacă am absolvit o altă facultate din domeniul 
tehnic și sunt interesat de problemele funda-
mentale legate de construcția, proiectarea și 
testarea autovehiculelor

Dacă doresc să beneficiez de sprijinul unor 
specialiști cu experientă din cadrul unei firme cu 
renume pe piața auto mondială pentru a deprinde 
cunoștințe în domeniul organizării activității de 
cercetare - proiectare

Dacă sunt ambițios și doresc să particip la selecția 
organizată de către Renaul Technologie Roumanie 
din București pentru efectuarea unui stagiu de 
practică în acest centru de proiectare modern

Îmi va plăcea?

Ingineri specialiști din cadrul Renault Technologie 

Roumanie vor interveni în cursul anului pentru a vă 

împărtăși din experiența lor

În cadrul acestui parteneriat se vor organiza selecții 

pentru acordarea câtorva burse de studiu sponsirizate 

de RTR

Se studiază noțiuni specifice legate de inovare, 

gestiunea proiectelor, documentare sau analiza valorii

Renault Technologie Roumanie se angajează să 

primească un număr limitat de studenți pentru a le 

asigura un tutoriat de calitate și un stagiu complex

Acest program de studii are avantajul că oferă 

absolvenților cunoștințe din domenii de graniță între 

sisteme tehnice, tehnologii sau managementul 

calității și comunicare profesională, precum și 

competențe privind tehnicile și metodele moderne de 

cercetare-proiectare. din acest punct de vedere 

absolvenții au foarte mari șanse să-și găsească rapid 

un loc de muncă în firmele și centrele ce activează în 

domeniul cercetării-proiectării, cu o remunerare 

adecvată pregătirii.

Absolvirea acestui masterat este un atu în procesul de 

selectare a unor noi angajați sau colaboratori ai 

Renault Technologie Roumanie.

Info admitereOportunități de angajare
Metoda de selecție: concurs de dosare.

Media de admitere = Media examenului de 

diplomă/licență.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de 

admitere la master:

 Cerere de înscriere;

 Diplomă de bacalaureat sau echivalent, în original;

 Diplomă de studii superioare sau echivalent, în 

original;

 Certificat de naștere (copie);

 Chitanță de plată a taxei de înscriere la concurs;

 Adeverință medicală;

 Trei fotografii tip buletin de identitate;

 Dosar plic.


