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Admiterea se face pe bază de concurs de dosare. 

Media de admitere = Media examenului de finalizare 

a studiilor universitare ciclul I (licență).

Perioada de înscriere: iulie și septembrie.

Documente necesare:

 cerere de înscriere; 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

 diploma de finalizare a studiilor universitare  și foaia 

matricolă (în original); 

 certificatul de naștere, în copie legalizată;

 copie după cartea de identitate;

 adeverință medicală tip;

 2 fotografii color, 3 x 4 cm.

Programul de master Managementul mediului 

formează și perfecționează competențele specifice 

specialiștilor din domeniul managementului de mediu, 

al instrumentelor tehnice și de evaluare, de remediere și 

conservare a mediului în conformitate cu cerințele 

dezvoltării durabile. Absolvenții sunt pregătiți pentru a 

ocupa următoarele poziții:

 Responsabili de mediu;

 Responsabili ai sistemelor de management de mediu;

 Inspector protecția mediului;

 Consilier de mediu în instituții publice,  private, ONG-

uri;

 Manager siguranța Sistemelor Tehnice;

 Evaluator de mediu și de risc;

 Auditor de mediu.

Organizat de către Departamentul de Ingineria și 

managementul mediului: 21 de ani de tradiție și 

excelență în domeniu

Locul I național în ierarhizarea programelor de studiu și 

cercetare în domeniu

Program de Master acreditat de ARACIS (O.M.E.C.I. 

4666/3.08.2009)

Profesori invitați de la universități din străinătate

Stagii de practică

Vizite de studiu

Acțiuni de voluntariat

Stagii de cercetare în străinătate (mobilități ERASMUS)

De ce?

Pentru că este primul program de acest gen in 
domeniul managementului de mediu din 
România. În cei aproape 15 de ani funcționare a 
pregătit specialiști pe baza unui curriculum 
modern actualizat în permanență, care cuprinde 
discipline de bază și specifice cu scopul de a 
forma competențe în domeniul tehnologiilor de 
mediu și al instrumentelor de management de 
mediu în corelație cu cerințele pieții muncii 
extrem de dinamice.

Managementul mediului Puncte tari

Curriculum modern și interdisciplinar: 

 Ecologie și protecția mediului / Tehnici de depoluare

 Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă

 Auditul de mediu

 Monitorizarea mediului

 Management organizațional și performanță ecologică

 Managementul integrat al mediului

 Producție industrială durabilă

 Evaluarea ciclului de viață a produselor

 Produse și energie din resurse regenerabile

 Managementul proiectelor de mediu

 Managementul relațiilor interpersonale

 Politici și strategii de mediu

 Protecția juridică a mediului

 Consumul durabil

 Estimarea și managementul riscului

 Analiza cost-profit în protecția mediului

Îmi va plăcea?

Info admitereOportunități de angajare


