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Scurtă descriere: Programul de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii reprezintă o 
specializare din domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, care funcţionează din anul 
2005 în cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare. Programul de studiu se 
derulează în primii doi ani în comun cu specializarea Electronică Aplicată, iar în ultimii doi ani 
programul se diferenţiază pe discipline de specialitate din subdomeniul Telecomunicaţii.  
Obiectivul general al programului de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii este de a 
forma ingineri capabili să analizeze soluţii tehnice, să proiecteze, să implementeze şi să 
exploateze reţele de telecomunicaţii pentru servicii de date radio, prin cablu sau fibră optică.  
În facultate se studiază discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare, 
utile în formarea studenţilor ca specialişti în Telecomunicaţii. 
Competenţe ale absolvenţilor: Programul de studii Reţele şi Software de Telecomunicaţii 
conferă absolvenţilor competenţele de bază necesare unui inginer electronist pentru înţelegerea 
profundă a principiilor ştiinţifice din ingineria electronică şi tehnologia informaţiei şi a 
comunicării. În plus urmăreşte formarea şi dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi 
deprinderilor pentru proiectarea, exploatarea şi integrarea de sisteme de comunicaţie bazate pe 
reţele hardware şi aplicaţii software pentru gestiunea serviciilor în reţelele de telecomunicaţie.  
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 didactice de cercetare şi spaţii 
auxiliare. Spaţiile corespund standardelor corespunzătoare unui proces de învăţământ superior 
de calitate. 
Cadrele didactice, de o înaltă calificare ştiinţifică, provin de la Universitatea din Piteşti. 
Şanse de angajare: Pentru absolvenţii programului de studii Reţele şi Software de 
Telecomunicaţii există oportunităţi reale de angajare în cercetare-proiectare, coordonare 
proiecte, departamente ITC, în domeniul exploatării şi service la companii cu profil de 
telecomunicaţii (mari operatori de telefonie fixă şi mobilă, comunicaţii wireless, VOIP/ROIP, 
TVIP).  De asemenea, absolvenţii pot fi selectaţi pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
entităţi din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei Publice şi 
Internelor etc., sau de a-şi deschide propria afacere într-un domeniu cu mare impact social în 
prezent şi în viitor, cel al comunicaţiilor. 
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. 
 


