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Info admitereOportunităţi de angajare

Puncte tari

Perioada de admitere:

15-31 iulie 2013

Metoda de selecție:

Madmitere = 50% Mlicență + 50% Ntest

Mlicență = Media la examenul de licență

Ntest = nota la testul de evaluare a cunoștințelor

Administrația Națională Apele Române 

În structurile sistemului național de gospodărirea apelor

Agențiile de Protecția Mediului

Instituții din domeniul îmbunătățirilor funciare

Regiile de gospodărire comunală

Centrele de cercetare din țară și din străinătate

Mediul academic universitar 

Pe fondul problemelor tot mai complexe care apar în 

domeniul gestionării resurselor de apă, al creșterii 

necesarului folosințelor de apă, al schimbărilor 

accentuate ale mediului înconjurător, al provocărilor 

datorate poluării resurselor de apă, societatea are 

nevoie de specialiști în domeniul ingineriei hidrotehnice 

care să asigure rezolvarea  tuturor problemelor apărute.

Asigurarea instruirii din partea  unui colectiv didactic de 

prestigiu, recunoscut pe plan național

Colaborări didactice și de cercetare cu facultăți de profil 

din țară (București, Timișoara, Constanța) și din 

străinătate (Portugalia, Franța, Grecia, Marea Britanie, 

Cehia, Ungaria, Spania, Italia, Bulgaria, Olanda)

Un plan de învățământ modern și adaptat după 

programe similare din țară și străinătate

Colaborări cu firme de profil din domeniul construcțiilor 

hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative pentru 

asigurarea suportului pentru cercetare și elaborare a 

lucrării de disertație

Accesul la avantajele oferite de platforme moderne de 

instruire e-Learning

Infrastructura de cercetare modernă dotată cu 

echipamente și software adecvat

Oferă soluții de rezolvare a provocărilor actuale 
privind gestionarea durabilă a resurselor de apă

Acces la tehnica modernă de rezolvare a unor studii 
avansate în domeniul sistemelor hidrotehnice prin 
care poți identifica noi soluții de amenajare 
complexă a bazinelor hidrografice și protejării 
resurselor de apă

Posibilitatea ca timp de doi ani să dobândești și o 
formare temeinică pentru ca la sfârșitul studiilor  să 
poți activa în unități de cercetare, proiectare, 
execuție, exploatare și întreținere a lucrărilor 
hidrotehnice sau să optezi pentru  studii avansate 
de doctorat

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Proiectarea judicioasă, realizarea performanțelor proiectelor, 

corecta exploatare și permanenta urmărire  în timp a sistemelor 

hidrotehnice, este foarte importantă. În ultimii ani, 

performanțele în domeniu s-au îmbunatățit esențial, datorită 

progreselor din domeniul tehnologic, a studiilor asupra 

conlucrării dintre teren și structură, a dezvoltării tehnicilor 

computerizate de proiectare și determinare a parametrilor de 

proiectare, de analiză a comportării structurilor în exploatare și 

a celor mai avansate metode de proiectare și îmbunătățire a 

performanțelor structurilor hidroameliorative și hidrotehnice.
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