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Cursurile de aster pot fi frecventate de c tre  M ă
absolven ii studiilor de licen  la specializţ ţă, de ările 
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi Inginerie 
Civilă cu predare în limba engleză.

Selecţia candidaţilor in programul de Master se va face 
pe baza mediei examen lui de finalizare a studiilor u
universitare de licenţă şi a mediei obţinute la verificarea  
orală a cunoştinţelor.

 , Verificarea orală are ca scop evidenţierea cunoştinţelor  
determinarea şi motivarea alegerii speciali   ării din z
programul de Master.

Un absolvent de master de Ingineria Clădirilor este 
capabil:
 creeze, s  execute i s  conduc  diverse ă ş ă ă să 
activit i de construc ii aplicând cuno tin ele despre ăţ ţ ş ţ
realizarea de cl diri noi sau pentru a le moderniza ă
pe cele vechi în condi ii de maxim  siguran  i ţ ă ţă ş
eficien ;ţă
 are competen ele necesare pentru a lucra în marile ţ
companii de construc ii, s poat  coordona echipe ţ ă ă
de ingineri de diverse specialit i i s poat  ocupa ăţ ş ă ă
pozi ii de conducere în firmele unde lucreaz .ţ ă  

Absolvenții pot continua specializarea prin doctorat. 
De asemenea, pot ocupa posturi didactice în 
învățământul liceal sau superior.

cunoaşterea metodelor de calculul şi de proiectare a 
clădirilor cu destina ii diverse pe baza normativelor care ţ
func ioneaz  în spa iul european;ţ ă ţ ;

 îmbun t  comport  în exploatare a cl  din ă ățirea ării ădirilor
perspectiva dezvoltării durabile;

conceperea unor noi sisteme de reabilitare termofizică a 
clădirilor;

realizarea auditării energetice a clădirilor existente;

susţinerea spiritului competitiv prin participare la sesiuni 
de comunicări ştiinţifice şi întocmirea rapoartelor tehnice 
de specialitate;

posibilitatea de a efectua stagii la universități prestigioase 
din Europa.

să aprofundez principiile de concepție structurală 
durabilă, modelare i proiectare a clădirilor cu ș
destinații specifice, realizate din materiale 
performante;
să cunosc metodele moderne de asigurare prin calcul 
a structurilor de clădiri, utilizând software specific;
să optimizez soluțiile pentru eficientizarea energetică 
a clădirilor;
să asigur prin proiectare și execuție clădirile la acțiuni 
speciale (seism, incendiu);
să aplic instrumentele software şi tehnicile specifice 
managementului proiectelor de construcţii;
să cunosc legislaţia privind proiectarea si execuţia 
construcţiilor.

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

I ăngineria Cl dirilor

Programul de studii de masterat INGINERIA 
CL DIRILOR preg te te speciali ti capabili sĂ ă ş ş ă 
conceapă ă ş ă , s  optimizeze, s  execute i să
exploateze cl diri realizate din materiale ă
tradi ionale i moderne, cu structuri adaptate ţ ş
destina iei acestora, a conserv rii energiei, a ţ ă
evalu rii eficien ei protec iei termice i a ă ţ ţ ş
reabilit rii termofizice a cl dirilor.ă ă  
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