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Info admitereOportunități de angajare

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 licența / 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. 

Absolvenții acestui master se pot angaja în:

 departamente de managementul programelor și 

proiectelor din cadrul unor agenți economici, orga-

nizații și instituții care promovează managementul 

prin proiecte;

 firme de consultanță în managementul proiectelor;

 propria firmă, orientată atât pe managementul 

proiectelor, cât și pe accesarea fondurilor europene de 

finanțare a proiectelor.

Sistem de predare interactiv, cu studii de caz și dezbateri 

a unor proiecte reale, folosind tehnici de predare 

moderne, inclusiv produse software dedicate 

managementului proiectelor

Discipline de studiu permanent adaptate și actualizate 

în acord cu cerințele proiectelor moderne și sistem de 

evaluare a studenților axat cu prioritate pe latura 

aplicativă

Metodologii de management de proiect aplicabile unei 

game mari de proiecte, particularizate la proiectele 

europene și la cele din domeniul ingineriei

Conceperea unor proiecte pe baza unor necesități și 

oportunități realiste, inclusiv a unor proiecte de 

finanțare din fonduri Europene, precum și simularea 

aplicării  acestora

Voi beneficia de un sistem de formare cu trei 
componente (learning-by-learning, learning-by-
doing și learning-by-interacting), centrat pe 
student, cu implicare în proiecte generate de 
conexiunea mediu academic - mediu de afaceri - 
mediu comunitar

Voi fi pregatit(ă) de profesori comunicativi, 
cooperanți, care promovează deopotrivă excelența 
academică și formarea pe principii etice și morale a 
viitorilor profesioniști

Voi avea contacte directe cu profesioniști din 
domeniu, care ne vor împărtăși din experiența lor

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Am decis deja să aleg acest program de master 
fiind convins că: voi conștientiza importanța 
managementului prin proiecte și voi beneficia de 
un program de studiu modern, conceput în acord 
cu standardele europene și internaționale; voi 
dobândi cunoștințe și abilități specifice 
managerilor și echipelor de proiect de succes, 
ceea ce îmi va oferi un avantaj competitiv pe piața 
forței de muncă. 
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