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Î N V Ă Ț Ă M Â N T  D U A L

Se adresează absolvenților de
studii liceale sau ai unor studii
preuniversitare, care doresc să
devină ingineri automatiști, cu

acumularea competențelor practice
din mediul real de muncă. 

.
Durata de studii: 4 ani

Credite de studii: 240 ECTS
 

Departamentul 
Ingineria Software și  Automatică

mun. Chișinău

str. Studenților 9/7, blocul 3 de studii, birou 504

069060632, 022509908

disa@isa.utm.md

www.fcim.utm.md

ALEGE PROGRAMUL 
DE LICENȚĂ POTRIVIT

ÎNREGISTRARE

 ONLINE
PLANUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT



Domeniul general de studii: 

Durata de studii 4 ani

Învățământ dual cu frecvență
Finalitatea de studii: 

Admiterea la studii:

       Inginerie și activități inginerești

       Inginer licențiat

       în bază de buget/contract

Integrarea studenților în procesul de lucru la

întreprinderi și dobândirea competențelor

în domeniul automatizărilor și conducerii

sistemelor.

Model flexibil și generic de studii, unde

studenții petrec  până la 500 de ore anual în

cadrul companiilor.

 Dezvoltarea cunoștințelor teoretice,

abilităților și deprinderilor practice în

cadrul companiilor.

Dezvoltarea unei identități profesionale 

 prin familiarizarea cu viitoarea carieră.

Despre program 
DISCIPLINE OBLIGATORII

Circuite și dispozitive electronice 
Traductoare și măsurări
Rețele de calculatoare
Teoria sistemelor automate
Mașini electrice și acționări
Sisteme cu conducere automată
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme de conducere a proceselor
industriale
Sisteme distribuite de conducere
Sisteme de conducere a roboților
Ingineria sistemelor automate
Programarea aplicațiilor în timp real
Automate și microprogramare

OPȚIUNI LA ALEGERE

Studii în cadrul unor companii din
Republica Moldova

ALTE DETALII

PROGRAMUL DE STUDII
AUTOMATICĂ ȘI

INFORMATICĂ PREVEDE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL 

Automatică și Informatică  face parte

din domeniul Ingineria Sistemelor, un

domeniu interdisciplinar al științei și

tehnologiei, ce vizează dezvoltarea și

implementarea integrată, într-o concepție
sistemică a echipamentelor tehnice,

sistemelor de calcul, de comunicații și

informaționale destinate conducerii

proceselor în diferite sectoare de

activitate: științifică, tehnică, industrie și

economică.

Obiectivele modelului dual de 
învățământ sunt: 


