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Info admitereOportunită it  de angajare

Puncte tari
Îmi va ?plăcea

Admiterea se realizeaz  pe baza rezultatelor ob inute la ă ț
proba de admitere, care se vor desf ura sub forma ăș
unui interviu [MT], i pe baza performan elor ș ț
academice ale candidatului, pe perioada studiilor de 
licen  [ML].ță
Media de admitere se va calcula astfel:

[MA]=0,5[ML]+0,5[MT]
Dup  terminarea studiilor de masterat po i opta pentru ă ț
unul din locurile de cercetare din programele doctorale, 
aleg nd unul din profesorii ce predau la disciplinele de â
master.
Admiterea va fi organizat  de Facultatea de Construc ii ă ț
ș ți Instala ii, cu respectarea metodologiei generale de 
admitere stabilită prin regulamentul de admitere din 
Universitatea Tehnică și.“Gheorghe Asachi” din Ia

Competențele profesionale dobândite în cadrul 
masterului, vor facilita angajarea în cadrul unor 
companii reprezentative din domeniul ingineriei 
geotehnice. 

În laboratoarele de investigații ale terenului de 
fundare ale companiilor din domeniul ingineriei 
civile.

Acces la cursuri de atestare profesională A  f
(verificator de proiect și expert în ingineria 
geotehnică).

 Continuarea studiilor prin programele de doctorat 
în ingineria geotehnică.

S lile sunt dotate cu material didactic corespunz tor ă ă
unui proces didactic modern, n condi ii optime, î ț
precum: retroproiector, videoproiector, tabl  ă
inteligent , etc. ă

Laborator de cercetare dotat cu echipamente de ultim  ă
genera ieț , atestat A , pentru desfășurarea activităților f2

didactice și de cercetare.

Existența unui laborator de calcul pentru efectuarea de 
simulări numerice în domeniul geotehnicii. 

Fondul de carte din literatura de specialitate rom n  i â ă ș
str in  asigurat de biblioteca acult ii ă ă f ăț este suficient de 
vast pentru a acoperi disciplinele din planul de 
î ăță ânv m nt.

Existen a n cadrul departamentului a unei biblioteci ț î cu 
documentație de specialitate în domeniul ingineriei 
geotehnice.

S  cunosc metodele de determinare, prelucrare i ă ș
interpretare a datelor experimentale ob inute prin ț
m sur tori de teren i investiga ii de laborator.ă ă ș ț  

S  cunosc tehnicile i metod le specifice pentru ă ș e
monitorizarea i diagnosticarea problemelor ș
specifice terenului de fundare.

S  cunosc metodele de verificare a stabilit ii ă ăț
versan ilor i  de consolidare pentru ț ș tehnicile
asigurarea stabilit ii generale.ăț  

S  pot oferi solu ii tehnice n cazul proiect rii unor ă ț î ă
sisteme de sprijinire  excava ii  ad i, pentru ț le ânc
ț â țin nd cont de tehnologiile de execu ie care se pot 
aplica pentru fiecare caz n parte.î

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEB

Inginerie Geotehnică

De ce?
Programul de master în Inginerie Geotehnică  
oferă oportunitatea de a pregăti specialiști de 
înaltă calificare, capabili să conceapă, să realizeze 
infrastructuri pentru construcții de mare 
complexi tate, precum și  să cerceteze 
comportarea diverselor tipuri de infrastructuri 
supuse la diferite acțiuni.


