Admitere 2017
Admiterea candidaților se face pe bază
de concurs. Concursul de admitere este
organizat pe bază de dosar, prin
evaluarea
rezultatelor
obţinute
în
studiile precedente absolvite și cu probă
de
concurs
în
vederea
testării
cunoștințelor și a capacităților cognitive.
Media de admitere ţine cont de media
examenului de bacalaureat, de nota
obţinută la proba scrisă de matematică
de la bacaluareat şi de categoria
programei de examen pentru disciplina
matematică de la bacalaureat şi se
determină cu relaţia:
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Proba de concurs pentru testarea
cunoștințelor și a capacităților cognitive
se
va
evalua
cu
calificativul
ADMIS/RESPINS şi nu va influenţa
media de admitere.
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Pe baza convenţiilor încheiate cu
partenerii din mediul economic (Dacia,
RTR, Lisa Draxlmaier, Euro APS, Faurecia
SA, Subansamble Auto Pitesti, Leoni
Wirings Systems, Componente Auto
Topoloveni, Adient, Piroux etc.) studenţii
programului IEI beneficiază de stagii de
practică, ceea ce facilitează angajarea
acestora.
În ultima perioadă peste 90% dintre
studenţii

anului

terminal

au

PROGRAMUL DE STUDII

obţinut

burse acordate de firmele partenere
pentru efectuarea stagiilor de practică
pentru realizarea lucrărilor de diplomă.
Studenţii pot efectua stagii de studiu în
mai multe Universităţi europene cu care
Facultatea are acorduri de cooperare
(Univ. din Metz, Univ. de Tehnologie din
Belfort-Montbeliard,
Universitatea
Clermont-Ferrand, Şcoala Naţională de
Ingineri
din
Tarbes,
INSA
Lyon
etc.).

Un profil profesional
pentru mileniul III
la
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Perspective continuare studii
Îţi deschidem drumul către
o carieră în
INGINERIE şi MANAGEMENT
De ce Inginerie Economică
Industrială?
Programul de studiu Inginerie Economică
Industrială, din cadrul facultăţii FMT,
Universitatea
din
Piteşti,
oferă
absolvenţilor, ingineri economişti, o
dublă pregătire: tehnică şi economică,
astfel încât aceştia pot activa după
absolvire în diferite medii de lucru, în
domenii
privind:
managementul
industrial, studii şi analize tehnicoeconomice, marketing, resurse umane,
managementul
proiectelor,
sisteme
logistice,
calitatea
producţiei,
dezvoltare de produse şi servicii,
modelare şi programare de procese,
conducere de unităţi economice etc.

Absolvenţii programului de studiu IEI îşi
pot continua studiile în facultate la nivel
de masterat şi doctorat.

Dotarea spaţiilor de învăţământ
Programul de studiu are o bază materială
proprie, modernă şi completă, care asigură
desfăşurarea procesului de învăţământ şi
cercetare la standarde de calitate.
Dotarea laboratoarelor este specifică
disciplinelor predate: calculatoare, soft-uri
de gestiunea producţiei, managementul
proiectelor, maşini-unelte clasice şi cu
comandă numerică, aparatură de măsură şi
control,
standuri
şi
machete
demonstrative.

Facilităţi de studiu şi cazare
 În funcţie de situaţia şcolară sau
familială, studenţii primesc burse de
merit, de studiu sau sociale (oferite
de Universitate, comunitatea locală
sau diferite societăți comerciale).
Celor mai buni studenţi li se oferă
burse în străinătate prin programe
Erasmus.
 Universitatea din Pitești oferă pentru
studenţii programului de studiu IEI
condiţii de cazare în căminele
studenţeşti.

Vino la I.E.I.!
Intră în echipa noastră!

Fii Inginer Economist!

