ADMITERE
Informaţii despre admiterea la Facultatea de
Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale
din cadrul Universităţii Constantin Brâncuşi din
Târgu Jiu se pot obţine de pe site-ul:
http://admitere.utgjiu.ro/index.php

Tehnologia construcţiilor de maşini
Locuri de muncă posibile:
1. Programator fabricaţie/lansator fabricaţie
2. Analist achiziţii/consultant furnizori
3. Specialist în domeniul calităţii
4. Inginer montaj
5. Inginer producţie
6. Proiectant inginer mecanic
7. Inginer electromecanic
8. Inginer mecanic
9. Inginer maşini-unelte
Managementul energiei
Locuri de muncă posibile:
1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări / consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială
Automatică şi Informatică Aplicată
Locuri de muncă posibile:
1. Programator
2. Proiectant sisteme informatice
3. Administrator de reţea de calculatoare
4. Administrator baze de date
5. Inginer de sistem software
6. Manager proiect informatic
7. Inginer automatist
8. Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
9. Specialist mentenanţă electromecanică - automatică echipamente
industriale
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Locuri de muncă posibile:
1. Antreprenor în economia socială
2. Analist în turism
3. Conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră
şi restaurante
4.Director de departament alimentaţie
5. Ghid turism ecvestru
6. Inginer economist
7. Inspector calitate producţie culinară
8. Profesor în învăţământul liceal sau postliceal
9. Tehnolog alimentaţie publică

Inginerie medicală
Locuri de muncă posibile:
1.Inginer în cadrul colectivelor de concepţie şi proiectare a produselor
inovative
2.Inginer în cadrul firmelor de consultanţă în domeniul produselor
high-tech
3. Inginer clinic
4. Bioinginer medical
5. Inginer proiectant de aparatura medicală
6. Antreprenor în domeniul proiectării, implementării, managementului
sau comercializării produselor high-tech-med.
7.Concepţia şi dezvoltarea de produse inovative prin luarea în
considerare a întregului ciclu de viaţă - PLM;
8.Proiectarea de produse noi/inovative, în conceptul dezvoltării
durabile, pentru satisfacerea cerinţelor funcţionale, de calitate şi
estetice tot mai diverse ale consumatorilor.

Facilităţi oferite studenţilor
Mobilităţi internaţionale în cadrul programului ERASMUS+
Studenţii pot studia la peste 35 universităţi din Europa
- Burse oferite studenţilor Facultăţii de Ştiinţe
Tehnice, Medicale şi Comportamentale:
- burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor
social
-Cursuri facultative gratuite:
Comunicare/Negociere/Lucru în echipă/Leadership,
Mentor, Manager proiect, Manager resurse umane,
-Program de voluntariat în universitate
-Pregătire psihopedagogică

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durată patru ani)
FSTMC -specializări tehnice- Locuri libere pentru anul universitar
2018-2019, studii de licenţă, sesiunea SEPTEMBRIE 2018
Nr.

DOMENIUL
DE LICENŢĂ

Programul de
studii de licenţă

1

Inginerie
industrială

2

Inginerie
energetică
Ingineria
sistemelor

3

4

5

Locuri admitere
Buget

crt.

Inginerie şi
management în
agricultură şi
dezvoltare
durabilă
Ştiinţe
inginereşti
aplicate

Tehnologia
Construcţiilor de
Maşini
Managementul
Energiei
Automatică şi
Informatică
Aplicată
Inginerie şi
Management în
Alimentaţia
Publică şi
Agroturism

Taxă

Din care
locuri
pentru
rromi

Total
locuri

11

19

1

30

1

18

1

19

2

21

1

23

1

23

1

24

22

12

1

34

Inginerie Medicală

Ciclul II – studii universitare de masterat (durată trei semestre)
FSTMC- specializări tehnice- Locuri libere pentru anul universitar
2018-2019, studii de masterat, sesiunea SEPTEMBRIE 2018
Nr.
crt.

1

2

3

4

DOMENIUL
DE
LICENŢĂ

Programul de
studii de
masterat

Inginerie
industrială

Managementul
Calităţii
Fabricaţiei
Tehnologii
Avansate de
Producere a
Energiei
Conducerea
Avansată a
Proceselor
Industriale
Managementul
Protecţiei
Mediului în
Industrie

Inginerie
energetică

Ingineria
sistemelor

Ingineria
mediului

Locuri
admitere
Taxă
Buget

Din
care
locuri
pentru
rromi

Total
locuri

-

16

0

16

1

17

1

18

-

14

0

14

-

18

0

18

Calendarul concursului de admitere,
Sesiunea septembrie 2018
03.09.2018 – 12.09.2018 - înscrierea candidaţilor la sediul
facultăţii;
13.09.2018 – proba scrisă masterat;
13.09.2018 - afişarea rezultatelor parţiale;
14.09.2018 - depunere contestaţii;
15.09.2018 - soluţionare contestaţii;
14.09.2018 - 18.09.2018 - confirmare locuri ocupate;
18.09.2018 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor
după redistribuire;
19.09.2018 - confirmare locuri după redistribuire;
20.09.2018 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase
neocupate, confirmare locuri;
21.09.2018 - afişarea rezultatelor finale.
Facilităţi oferite studenţilor:
Cazare în:
– Complexul Studenţesc Debarcader
– Căminul Studenţesc nr.2

ferite studenţilor

FACILITĂŢI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER
ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURICULARE:

complex studenţesc pentru agrement

sală de gimnastică

teren multifuncţional, acoperit, pentru jocuri sportive

pista de atletism şi terenuri de sport

o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca

Conferinţe / Simpozioane / Concursuri
studenţesti
Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenteşti din Universitatea
“Constantin Brancusi” din Târgu-Jiu

http://www.lsucb.ro/zcssucb/

Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:
1. cererea tip de înscriere pentru concursul de
admitere completată corect la toate rubricile;
2. diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta (adeverinţă de absolvire
pentru absolvenţii de bacalaureat din 2018), în
original, copie certificată „conform cu
originalul” sau copie legalizată;
3.certificatul de naştere în copie legalizată, iar
dacă este cazul şi acte doveditoare privind
schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre
judecătorească), copie certificată „conform cu
originalul” sau în copie legalizată;
4. copie xerox a C.I./B.I.;
5. două fotografii tip paşaport, recente, pe hârtie
fotografică;
6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student (pentru studenţii care urmează a doua
specializare);
7. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu
aceasta, în original, certificată „conform cu
originalul”
sau copie legalizată (pentru
candidaţii la programul de studii universitare de
masterat);
8. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere
la concursul de admitere, în valoare de 100 lei;
9. adeverinţă medicală tip;
10. dosar de carton tip plic.
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