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DOMENII DE LICENŢĂ ACREDITATE 

A.R.A.C.I.S. - 100 LOCURI FĂRĂ TAXĂ: 

 

 

 

 
�INGINERIE MECANICĂ (  0 Buget+60 Taxă) 

����  Utilaje tehnologice pentru construcţii 

����  Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii 

����  Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară  
� INGINERIE ŞI MANAGEMENT (30 Buget+20 Taxă) 

���� Inginerie economică în domeniul mecanic  

� AGRONOMIE (30 Buget+20 Taxă)         
����  Agricultură 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTERAT ACREDITATE A.R.AC.I.S. - 

50 LOCURI FĂRĂ TAXĂ 

� Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi 

echipamentelor tehnologice (25 Buget+25 Taxă) 
� Ingineria şi protecţia mediului (25 Buget+25 Taxă) 

 

Media de concurs pt. admiterea la licenţă =  50% media 

de bacalaureat + 50% media multianuală. 

Media de concurs pt. admiterea la master = 20% media 

de licenţă +  80% nota testului grilă. 

Diplomele sunt recunoscute în Uniunea Europeană 
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AVANTAJE MATERIALE OFERITE 
� Tabere gratuite, şcolarizare şi examinare gratuită. 

� Gratuitate la transport local* şi la transport C.F.R.. 

� Burse de performanţă (1000  LEI/lună)**;   

� Burse de sociale (600 LEI/lună) şi de merit (800 LEI/lună) **; 
� Studenţii care ocupă locuri cu taxă, pot plăti taxa de 

şcolarizare în 3 rate (50%, 25%, 25%). 

� Funcţie de media primului an de studiu, un student de pe 

un loc cu taxă poate ocupa un loc fără taxă. 
 

ALTE AVANTAJE OFERITE 

���� Cooptarea studenţilor în proiecte europene. 

���� Bibliotecă proprie clasică şi on-line, manuale pe DVD. 

���� Sală de lectură modernă. 

���� Internet gratuit de mare viteză (lan&wireless). 

���� Laboratoare de informatică moderne. 

���� Soft-uri educaţionale de proiectare, analiză şi simulare 

numerică din SUA şi UE. 

���� Organizarea de competiţii sportive (fotbal, baschet, 

volei, handbal). 

���� Acţiuni culturale organizate de liga studenţilor (Balul 

Bobocilor, club video - tehnologic, turism etc.). 

���� Oferim cazare în cămin. 
 

CONSILIERE 
� Studenţii beneficiază de servicii de tutoriat şi consiliere 

profesională. 

� Relaţia profesor-student este una de respect reciproc, 

bunăvoinţă, atenţie şi solicitudine. 
 

* cu domiciliul stabil în Brăila 

** pe perioada unui an calendaristic şi cu revizuire

semestrială în conformitate cu Regulamentul de burse. 
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