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Puncte tari

Admiterea la acest program de studii de masterat se 

face pe baza mediei de la examenul de licență. Ca o 

condiție obligatorie de înscriere se impune promovarea 

în cadrul ciclului de licență a unei discipline de 

programare și a unei discipline de algoritmi și structuri 

de date, ambele prevăzute cu cel puțin 4 ore pe 

săptămână. Studiile de masterat au o durată de 2 ani, 

oferă 120 de credite și se finalizează cu diplomă de 

master.

Sistemele distribuite și tehnologiile web constituie un 

domeniu de actualitate și de mare perspectivă

Clasificarea facultății în topul primelor trei instituții de 

învățământ superior din domeniul „Ingineria sistemelor, 

calculatoare și tehnologia informației”

Existența specializării și în limba engleză facilitează 

schimburile internaționale de studenți cu universități din 

străinătate

Colaborările dintre facultatea noastră și universități 

europene de prestigiu oferă studenților posibilitatea 

efectuării unor stagii de studiu în străinătate

Facultatea dispune de spații didactice și de cercetare 

dotate cu tehnică de calcul performantă și echipamente 

moderne

Dorești să înțelegi și să participi la dezvoltarea 

mecanismelor economice și sociale favorizate de 

dezvoltarea tehnologiilor internet

Dorești să știi cum să dezvolți aplicații mai puternice 

și mai sigure decât cele care rulează pe un singur 

calculator

Dorești să fii la curent cu ultimele tendințe și să te 

adaptezi evoluției continue a tehnologiilor de 

dezvoltare software

Dorești să faci parte din grupuri de cercetare-

dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Mijloacele de comunicare prin internet și rețelele de 

calculatoare s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. 

Prin urmare, există o cerere crescută de specialiști în 

aceste domenii, în sprijinul căreia dorește să vină acest 

program de master, oferind cunoștințe teoretice și 

aplicative privind sistemele distribuite, tehnologiile web 

și domeniile conexe.

Sisteme distribuite și

tehnologii web

Îmi va plăcea?

Info admitereOportunități de angajare
Din ce în ce mai multe firme de software aleg să își 

deschidă filiale în Iași, atrase de calificarea 

corespunzătoare a forței de muncă din regiune și de 

oportunitățile oferite de o piață cu un mare potențial 

de dezvoltare, ceea ce asigură multiple posibilități de 

realizare profesională, în cadrul unor companii 

precum Amazon, Centric, Endava, Ditech, Mind etc. 

De asemenea, puternica expansiune a aplicațiilor web 

și a celor distribuite la nivel mondial oferă oportunități 

de angajare peste tot în lume. Mulți dintre absolvenții 

acestui program de master își continuă însă pregătirea 

prin studii doctorale la universități prestigioase din 

străinătate.


