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Puncte tari

Îmi va plăcea?

Media de admitere = 0,3 x ML + 0,4 x MS + 0,3 x NI, 

unde:

ML  –  media la examenul de licență;

MS – media de promovare licenţă / studii universitare 

de lungă durată;

NI – nota obținută la interviu.

Interviul se va desfăşura 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. 

Cea mai mare oportunitate este să fii propriul angajat! 

Acest program are ca scop să-ți dezvolte această 

capacitate! Mai mult, poți crea tu noi locuri de muncă!

Îți dezvoltă capacitatea de a identifica oportunități de 

afaceri, dar și oportunități pe piața muncii!

Îți dezvoltă capacitatea de a construi și conduce o 

afacere pentru tine sau pentru angajatorul tău!

Îți dezvoltă capacitatea de a fi și un excelent 

intraprenor, deci un atu în plus la angajare!

Un corp profesoral cu experiență națională și 

internațională în domeniu

Orientarea spre practică și descoperirea de oportunități 

de afaceri

Orientarea spre excelență prin construcția bazei de 

competențe antreprenoriale

Orientarea spre creativitate și inovare în toate activitățile

Un cadru de învățare bazat pe experiențe directe și 

practice, interactiv, flexibil și dinamic

Vreau să fiu competitiv pe piața muncii

Vreau să devin cu adevărat un întreprinzător de 

succes, care înțelege mersul afacerilor

Vreau să-mi îmbunătățesc capacitatea de inovare

Vreau să fiu competent ca întreprinzător și manager

Vreau să mă afirm și să contribui cu experiența mea 

la experiențele din clasă

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Deoarece este programul care: îți construiește 

capacitatea de a deveni întreprinzător și  îți oferă 

cadrul și abilitățile de a fi inovator! este un 

program interactiv, flexibil și dinamic, inspirat de 

realitățile afacerilor! este un program în care 

experiențele participanților vor contribui direct la 

formarea de competențe cheie pentru a crea și 

conduce afaceri de succes! 
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