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OFERTA EDUCAŢIONALĂ  
 

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI AGRONOMIE DIN BRĂILA 
 

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313 / mai 

2002, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila figurează cu următoarele specializări în 

învățământul universitar de zi, de lungă durată, scurtă durată și master. 

 

Studii de licenţă  (durata: 4 ani la zi, învăţămân cu frecvenţă) 

 
 Utilaje pentru construcții, specializare în profil mecanic, specializare autorizată ce 

funcționează din anul 1992. Această specializare a primit vizita CNEAA în 1997.Ultima 

acreditare ARACIS este din anul 2012.  

 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții,  specializare 

înființată în anul 1997. Prima promoție a acestei apecializări a finalizat studiile în anul 

2002.  

 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice - specializare în profil Ingineria mediului, 

funcționează din anul 1998.  Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în 

anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.  

 Inginerie economică în domeniul mecanic, specializare în profil Inginerie economică ce 

funcționează din anul 1998.  Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în 

anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.  

 Agricultură, specializare în profil agricol, autorizată provizoriu şi funcționează din anul 

1999. Prima promoție a finalizat studiile în anul 2004. Ultima acreditare ARACIS este 

din anul 2014.  

 Maşini şi Instalaţii pentru Industria Alimentară şi Agricultură care a primit vizita 

ARACIS şi a fost acreditată în anul 2017. 

 

Studii de masterat   (durata: 2 ani, învăţămân cu frecvenţă) 
 

 

  Ingineria și Protecția mediului - IPM, acreditat în 2008. 

 Analiza asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor Tehnologice - 

AACDMET, acreditat în 2008, reacreditat în 2013. 

 

 

http://www.ingineriebraila.ugal.ro/

