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PROGRAMUL DE STUDII
ROBOTICĂ ŞI MECATRONICĂ

Program de studii dual

Durata studiilor – 4 ani 
Forma de învăţământ – cu frecvenţă
Limba de predare – română/rusă 
Titlul obţinut – inginer licenţiat

   Absolvenţii programului de 
studii beneficiază de şanse reale de
angajare în câmpul muncii, atât în
cadrul întreprinderilor și companiilor
din domeniu, cât şi în orice alt sector al
economiei naționale unde se folosesc
roboți, linii de asamblare, calculatoare
şi sisteme încorporate.

Departamentul Informatică 
și Ingineria Sistemelor 

CONTACTE



ÎNREGISTRARE
ONLINE

   Programul de studii permite dezvoltarea de
abilităţi de proiectare, implementare și
exploatare a roboților industriali şi de servicii,
sistemelor robotice complexe, sistemelor de
transport și transfer (roboți și rețele de roboți
mobili, micro-roboți, 
și roboți umanoizi), utilizare 
a limbajelor, tehnicilor de 
programare şi a mediilor 
software specifice, rezolvare a 
problemelor aplicative și de 
cercetare în domeniul 
roboticii.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
DUAL ESTE O SINERGIE

DINTRE STUDII ACADEMICE
LA UNIVERSITATE ȘI

FORMARE LA LOCUL DE
MUNCĂ ÎN COMPANIILE DE

PROFIL

  Modelul de învățământ dual aplicat la
programul de studii Robotică şi Mecatronică
este o formă de studii care se desfășoară
alternativ între universitate și companie:
     Studentul îmbină  activitățile la universitate
cu cele din companie;
  Întreprinderea și universitatea sunt co-
responsabile de instruire;
  Fiecare student încheie un contract de
munca încă în timpul studiilor.

Practica la locul de muncă (35% din toată
perioada de studii);

Anul II - 120 ore instruire la companie;

Anul III şi IV - 2 zile pe săptămână la
universitate şi 3 zile instruire la companie;

O înţelegere mai bună a viitoarei profesii;

Competențele practice obţinute direct la
companie, fiind încă la universitate;

Angajabilitatea mai mare în rândul
absolvenţilor;

Independența financiară (în timpul practicii
studentul primește salariu).

Avantajele 
pentru studenți 

doreşti să devii un specialist în domeniul
ingineriei sistemelor, Roboticii și Mecatronicii;
vreai să fii nu doar un simplu programator,
dar şi un inginer care îmbină cunoştinţele ce
ţin de aspectele hardware şi software ale
sistemelor robotice și mecatronice;
dorești să creezi propriile tale sisteme
robotice și mecatronice;
vreai să proiectezi şi administrezi reţele de
roboți mobili, micro-roboți și roboți umanoizi;
eşti pasionat de internetul  lucrurilor (IoT) şi
vreai să dezvolţi sisteme robotice pe Internet.

Alege ROBOTICĂ şi MECATRONICĂ
dacă:


