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Puncte tari

Îmi va plăcea?

Media de admitere = 0,3 x ML + 0,4 x MS + 0,3 x NI,  

unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității (media de promovare a 

anilor de studii de licență / studii universitare de lungă 

durată);

NI reprezintă nota obținută la interviu.

Interviul se va desfășura pe baza analizei dosarului 

depus și a tematicii date.

Dosarul pentru interviu trebuie să conțină CV în format 

Europass și scrisoare de motivație.

Tematica de specialitate, împreună cu bibliografia 

aferentă, va fi afișată pe site-ul Departamentului 

Inginerie și Management.

Din prisma competențelor specifice pe care dorește să 

le dezvolte, MAA este ancorat la cerințele pieței forței 

de muncă, vizând perfecționarea masteranzilor atât în 

domeniul managementului cât și al ingineriei. Deși 

urmărește să contureze aria de intersecție dintre 

domenii, obiectivele asumate permit masteranzilor și 

dezvoltarea unor cariere în domeniul mana-

gementului. Pe parcursul celor 15 ani de funcționare, 

absolvenții programului au fost promovați în cadrul 

firmei, au schimbat locul de muncă, sau au obținut 

locuri de muncă în alte țări: Italia, SUA, Canada, 

Australia, Franța.

Angajatorii apreciază capacitatea absolvenților de a 

se adapta la schimbări, abilitatea de a lucra în echipă, 

rapiditatea în adoptarea deciziilor. 

Prin prisma competențelor specifice pe care urmărește 

să le dezvolte, programul de studii este ancorat la 

cerințele pieței forței de muncă precum și perfect 

armonizat cu programele similare internaționale

Programul oferă oportunitatea de a interacționa cu 

lideri din mediul economic, cu profesori invitați din 

cadrul unor universități internaționale de prestigiu

În procesul educațional se folosește un mix al metodelor 

de formare: studii de caz, lucrul în grup, simulări precum 

și cercetări individuale

Pune la dispoziție o bază materială adecvată și dispune 

de resursele umane necesare, cu o bogată experiență 

didactică și de cercetare în domeniu, capabilă să susțină 

un proces de educație eficient

Orele vor fi interactive, bazate pe experiențele reale 

de afaceri și vor fi încurajate dezbaterile, discuțiile și 

schimbul de experiență

Voi dobândi atât competențe manageriale cât și 

inginerești

Programul îmi va permite dezvoltarea unei cariere 

profesionale în paralel cu pregătirea teoretică

Voi avea posibilitatea să particip la competiții 

naționale și internaționale și să beneficiez de stagii 

de formare în străinătate

 Îmi voi crește șansele de angajare

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Este un program cu tradiție care a dovedit în timp 

că oferă instrumentele necesare atingerii 

obiectivelor profesionale. Oricând vă propuneți 

să accesați nivelul următor în dezvoltarea 

profesională, să vă asumați noi responsabilități 

manageriale sau operaționale, acest program 

este un instrument indispensabil pentru 

realizarea unei cariere de succes.
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