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PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ (3)

Dom eniul: Calculatoare şi tehnologia inform aţiei
Specializarea: CALCULATOARE (C)
100 locuri A.R.A.C.I.S.

Scurtă descriere: Obiectivul general al programului de studii de licenţă Calculatoare este de a
forma ingineri cu competenţă în domenii ocupaţionale bazate pe utilizarea calculatoarelor şi a
reţelelor de calculatoare şi pe dezvoltarea de programe de aplicaţie pentru mediul socioeconomic contemporan.
În facultate se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare
utile în formarea studenţilor ca specialişti în Calculatoare.
Competenţe ale absolvenţilor: Programul de studii Calculatoare urmăreşte formarea de
competenţe pentru:
- înţelegerea profundă de către studenţi a principiilor ştiinţifice din ingineria calculatoarelor şi a
programării software, prin dobândirea de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate;
- racordarea la necesităţile reale ale societăţii pe baza cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate dobândite, în concordanţă cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula
domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (ICT) - centrate pe cerinţele agenţilor
economici.
- implementarea deprinderilor (abilităţilor) de proiectare şi construcţie a sistemelor cu
microprocesor şi structurilor programabile, de exploatare a sistemelor de calcul şi a reţelelor de
calculatoare, de dezvoltarea de programe de aplicaţie pentru industrie şi sectoare diverse,
precum şi pentru prestarea de servicii ICT.
Facilităţi de studiu şi de cercetare: Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
dispune de o bază materială completă, proprie, suficientă desfăşurării proceselor de învăţământ
şi cercetare. Baza materială cuprinde spaţii pentru activităţi de învăţământ, de cercetare, spaţii
auxiliare. Spaţiile corespund standardelor aferente unui proces de învăţământ superior de
calitate.
În plus, se asigură pregătirea suplimentară a studenţilor în cadrul Academiei CISCO,
eliberându-se un certificat recunoscut internaţional.
Cadrele didactice, de o înaltă calificare ştiinţifică, provin de la Universitatea din Piteşti.
Şanse de angajare: Absolvenţii programului de studii Calculatoare pot avea perspective în
carieră de a ocupa funcţii în cercetare-proiectare, învăţământ, coordonare proiecte, coordonare
procese economico-sociale: ingineri cu competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de
calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software,
inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de
conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale.
Absolvenţii au oportunitatea de a-şi deschide propria afacere într-un domeniu cu mare impact
social în prezent şi cu siguranţă în viitorul apropiat al societăţilor bazate pe cunoaştere şi
tehnologii informaţionale.
Studenţii au şanse de angajare la firme de top din mediul economic, industrial şi de afaceri, în
baza parteneriatelor pentru practică şi consilierii specifice în carieră.

