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Admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere pe bază de dosar și cu probă de
concurs în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive. Proba de concurs
pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive este eliminatorie și se va evalua
cu calificativul ADMIS/RESPINS. Clasificarea candidaţilor se face ținând seama de media
aritmetică a examenului de bacalaureat (Mbacalaureat), de nota obținută la proba scrisă de
matematică de la bacalaureat (NMatematică) și de categoria programei de examen pentru
disciplina matematică de la examenul de bacalaureat, utilizând următoarea relație:
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unde K are valorile:
1,00 pentru MATE - INFO (Matematică Informatică);
0,90 pentru ST – NAT (Științele Naturii);
0,80 pentru TEHN, PED sau ALTELE (Tehnologic, Pedagogic sau Altele).

ACTIVITATI
Perioada

Înscriere
la concurs

Evaluare probă de
concurs (testare a
cunoștințelor și a
capacităților cognitive)

Afişarea
rezultatelor

Domeniul

Programul de studii de licenţă

Locuri

Ingineria
Autovehiculelor

Autovehicule Rutiere (AR)

90

Inginerie
Industrială

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Inginerie şi
Management

Inginerie Economică Industrială (IEI)

60

Ingineria
Transporturilor

Ingineria Transporturilor
şi a Traficului (ITT)

60

(TCM)

60

DESFASURATE
Contestaţii
depunere

rezolvare

Inmatriculări
în anul I

Afișare
rezultate
finale

26-30 iulie

31 iulie

SESIUNEA I - iulie 2018
24 ore de la

03-31
10-22 iulie
iulie

23 iulie

24 iulie

afişarea
rezultatelor

expirare
termen de
contestare

SESIUNEA a II-a – septembrie 2018
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune, la expirarea perioadei de
înmatriculare în anul I)
24 ore de la
03-18
sept.

03-09
sept.

10 sept.

11
Sept.

afişarea
rezultatelor

expirare
termen de
contestare

13...17
sept.

18 sept.

Pentru pregătirea studenţilor, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie dispune de o bază materială corespunzătoare pentru toate programele de studii.
Studenţilor le sunt oferite locuri de cazare în căminele studenţeşti, iar cantina studenţească asigură masa la preţuri modice.
Studenţii cu merite deosebite la învăţătură pot beneficia de burse de studiu, în ţară şi în străinătate, în cadrul numeroaselor programe la care facultatea este parteneră.
În timpul studiilor se obţine Certificatul de competenţă lingvistică, prin care se atestă cunoştinţele dobândite în minimum două limbi străine.
Opţional, studenţii pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic obţinând atestatul care le permite să profeseze în învăţământ.
Studentii beneficiază de stagii de practică cu bursă oferite de societăti precum: S.C. Automobile Dacia SA; Renault Technologies Roumanie; S.C. Lisa Draxlmaier;
S.C. Gold Plast Production SRL; S.C. iPAD SA; S.C. Faurecia România; S.C. Leoni Wiring Systems; S.C. Componente Auto SA; S.C. Adient Automotive SRL; S.C.
Subansamble Auto SA; S.C. Martur Automotive Seating Systems; S.C. Euro Auto Plastic Systems; S.C. Cortubi SRL Mioveni; S.C. Elemente de Comandă
Topoloveni; S.C. Sigma Team Tehnology; S.C. DCA Dimensional Control; S.C. MUSA 96; S.C. Metal Production; S.C. Nord Metal; S.C. Delta Invest; S.C. Piroux
Industry; S.C. Componente AutoTopoloveni SA; S.C. Arctic SA; S.C. Valeo Sisteme Termice; S.C. AKKA Romserv S.R.L.
Absolvenţii studiilor de licenţă pot continua pregătirea profesională prin studii universitare de master şi doctorat, oferite de către Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.
Pentru petrecerea timpului liber studenţii pot beneficia de toate facilităţile oferite de Casa de Cultură a Studenţilor şi de Baza Sportivă modern utilate, precum şi de
bilete gratuite în tabere de odihnă şi tratament oferite de către Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Studenţilor.

