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Design your future… 



 
 Facultatea I.M.S.T. este o unitate de prestigiu a învățământului superior tehnic 

românesc, fiind clasată pe un loc fruntaş în clasamentul facultăților din țară care au 

programe de studii universitare în domeniul Ingineriei Industriale.  

 

 Toate programele de studii universitare de licență și de masterat din Facultatea de 

I.M.S.T. sunt acreditate ARACIS cu grad de încredere ridicat.  

 

 Diplomele obținute în această facultate sunt recunoscute pe plan internaţional.  

 

 Programele de studii sunt compatibile cu sistemul european de credite transferabile 

(ECTS).  

 

 In afara stagiilor de practică de tip internship (trei luni la licență și o lună la 

masterat), studenții beneficiază și de vizite de studiu în țară, la diferite firme sau 

companii  de prestigiu (Renault, Cameron, Tenaris, Pirelli, Procter & Gamble etc.) 



 
Studiile universitare din Facultatea I.M.S.T. sunt organizate pe trei cicluri:  

 

LICENȚĂ pentru 3 domenii cu 10 programe de studii, pe durata a 8 semestre, 

cu minimum 240 puncte de credit;  

 

MASTERAT pentru 13 domenii cu 28 programe de studii, pe durata a 4 

semestre, cu minimum 120 puncte de credit;  

 

DOCTORAT în cadrul Școlii Doctorale ale facultăţii I.M.S.T.  



 

Studii universitare de licenţă la Facultatea I.M.S.T.  
8 semestre, minimum 240 de puncte de credit transferabile (ECTS)  

Domeniul Specializarea 
Nr. locuri 

finanţate  de 
la buget 

Nr. locuri cu 
taxa 

Inginerie industrială(*) 
 

* Studentii vor fi repartizați pe 
specializările domeniului 

Inginerie industrială 
 în funcție de media obținută la 

examenul de admitere 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

410 

50 

Nanotehnologii și Sisteme Neconvenționale 

Mașini-unelte  și Sisteme de Producție 

Ingineria și Managementul Calităţii 

Logistică industrială 

Ingineria sudării 

Ingineria securității în industrie 

Industrial  Engineering (în limba engleză) 

Inginerie și Management Inginerie economică industrială 100 

Mecatronică și Robotică Robotică 50 



CALCULATORUL – UN INSTRUMENT  DE LUCRU 
EFICIENT ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A UNUI 

STUDENT DE LA FACULTATEA I.M.S.T. 



OFERTE DE MUNCĂ DUPĂ ABSOLVIRE 



Pentru toţi studenţii din anul I din provincie, Facultatea I.M.S.T. asigură cazare în 

Complexul Regie, în cămine reabilitate (căminul P4 pentru fete; căminele P18 

pentru băieţi și P25 - mixt)  
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U.P.B. POLIFEST – Standul Facultăţii I.M.S.T. 
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1337 luni de mobilitate încheiate cu 

prestigioase universităţi din U.E. 
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Competiţie la…table 

Spectacol de Crăciun 2014-2015 
Concurs Beer Pong – 18 Nov. 2014 

Ajută un copil, spune o poveste! 
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Spectacol organizat de către studenţii facultăţii 
I.M.S.T. cu prilejul Mărţişorului şi a zilei de 8 Martie  

Cupa Regiei la Fotbal 

Campionatul de tenis de masă 
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D1.   ALGEBRĂ ŞI ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ (40%) 

D2. GEOMETRIE, FIZICĂ SAU ECONOMIE (una dintre cele trei 
discipline la alegere) (40%) 

 18-23 iulie 2016, înscrierea la concursul de admitere, zilnic 900 - 1600 în 
amfiteatrele CD 016 si CD 008; 
 25 și 26 iulie 2016, susţinerea probelor scrise de concurs la disciplinele: 

BAC2D1Dadmitere M2,0M4,0M4,0M 

Pentru informaţii despre: programele analitice, metodologia desfăşurării concursului de admitere, în 
ce situație poţi fi scutit de taxa de înscriere, în ce condiţii te poţi înscrie la concurs, accesează pagina 
web a Facultăţii IMST: www.imst.pub.ro sau pagina web a U.P.B: www.upb.ro/admitere-licenta.html  

Facultatea I.M.S.T. asigură cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioadă de 7 zile 
(zilele de concurs plus o zi înainte şi trei după concurs), pentru candidaţii veniţi din alte localităţi.  



 ZILELE DE ÎNSCRIERE: 18 IULIE – 23 IULIE 2016 ÎNTRE ORELE  

09:00 – 16:00 LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII I.M.S.T. (CORP CD) 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

FIŞA DE ÎNSCRIERE TIP 

TAXA DE ÎNSCRIERE - 100 LEI 

3 FOTOGRAFII 3X4 COLOR 

DIPLOMA SAU ADEVERINŢĂ BAC  ÎN 
ORIGINAL 

COPIE LEGALIZATĂ A 
CERTIFICATULUI DE NAŞTERE 

ADEVERINŢĂ MEDICALA ELIBERATĂ 
DE CĂTRE LICEU/ MEDIC DE FAMILIE 
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