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De ce?

Mecatronică

avansată

Disciplinele sunt moderne și atractive, adecvate 

specializării

Temele de cercetare se pliază pe cerințele firmelor 

special izate în producerea și  ut i l izarea 

echipamentelor mecatronice

Pregătirea asigurată va da oportunitate de angajare 

în firme specializate din țară și din străinătate

Se pot urma cursuri la universități europene prin 

programe de colaborare

Îmi va plăcea?

Puncte tari
Expertiză în specializarea Mecatronicii acumulată în 

ultimii 20 de ani

Baza materială performantă pentru activități didactice și 

de cercetare

Cooperare cu facultățile cu profil electric, electronic și 

informatic din TUIASI în vederea pregătirii 

interdisciplinare în acord cu specificul specializării

Cooperare internațională prin programe europene 

ERASMUS LLP, Consorțiu Interuniversitar Carolus 

Magnus, programe de cercetare interuniversitare, 

doctorate în cotutelă

Cooperare cu învățământul preuniversitar (Concursul 

de Creativitate Științifică și Tehnologică „Ștefan 

Procopiu”, Olimpiada studențească de Mecatronică etc.)

Info admitereOportunități de angajare
Ca urmare a caracterului pluri și inter-disciplinar al 

Mecatronicii, absolvenții au oportunități extinse de 

angajare în:

 companii mult inaționale special izate pe 

echipamente mecatronice;

 compani i  mult inaț ionale care ut i l izează 

echipamente mecatronice și roboți în procese de 

producție;

 firme care asigură service și mentenanță pentru 

echipamente mecatronice de uz casnic și industrial.

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.

Mecatronica este „Știința mașinilor inteligente”. 

Conectarea la nivelul mondial de educare în 

domeniul Mecatronicii. Solicitări în firme 

multinaționale de profil. Pregătire pentru 

învățământul preuniversitar și univeritar. 

Pregătire pentru cercetare în domeniul avansat al 

Mecatronicii.


