MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti , ROMÂNIA
Telefon: +4021 402 98 89

Concurs de admitere pentru
MASTER (Cercetare, 4 semestre)
Ingineria Sistemelor Integrate Avansate - ISIA
(în limba franceza)
Ingénierie des Systèmes Intégrés Avancés- ISIA

Programul se adresează absolvenţilor ciclului de licenţă din diferite facultăţi ale unor universităţi tehnice,
universităţi generale sau academii de ştiinţe economice, precum şi studenţilor străini, absolvenţi ai ciclului
de licenţă, care doresc obţinerea de cunoştinţe și crearea abilităților de lucru în domeniul sistemelor
integrate avansate astfel încât să fie capabili sa gândească la nivel sistemic în contextul întreprinderii
moderne in care activitățile sunt asistate de calculator. Programul este centrat pe concepte, metode,
modele și instrumente informatice inovante, utilizate în demararea și abordarea unui proiect. Obiectivul
este dublu, pe de o parte formarea si instruirea cursantilor cu instrumentele de modelare, simulare, lucru,
specifice fiecărei profesii și pe de alta parte, să le furnizeze tehnicile necesare de integrare a unui proiect
de sistem începînd cu faza de concepție a acestuia.
Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat 2017-2018 se organizează în două sesiuni:
iulie si septembrie 2017. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au
obligaţia să depună până la data de 18.09.2017 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul
facultăţii.
Examenul de admitere la acest program se desfăşoară pe 13-14 iulie 2017 (sesiunea 1) si respectiv 14-15
septembrie 2017 (sesiunea 2) şi constă în:
1. Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire a studiilor
universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată conform metodologiei de
admitere la masterat.
2. Proba 2, Probă de aptitudini (Examen oral/Interviu): Elemente de informatică, calcutatoare şi ingineria
sistemelor (cf bibliografiei anuntate).
Înscriere: Secretariatul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine, sala JE105, 3.07.2017 - 12.07.2017
(sesiunea 1), respectiv 28.08 –13.09.2017 (pentru sesiunea septembrie 2017). Cuantumul taxei de înscriere
este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.
Informaţii suplimentare: http://www.upb.ro/admitere-master.html
http://ing.pub.ro/education/master/ ; http://dils.pub.ro/academic/master/
http://dils.pub.ro/wp-content/uploads/2014/09/PI_ISIA-_2.06.pdf

