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Facultatea acoperă toate cele trei nivele de pregătire:
licenţă, masterat, doctorat. Are colaborări cu universităţi
din străinătate cât şi rezultate recunoscute pe plan
naţional şi internaţional şi oferă două domenii de studii de
licenţă:
INGINERIE MECANICĂ – 4 ani, învăţământ cu
frecvenţă, cu trei programe de studii, unice în universitate:
- Utilaje Tehnologice pentru Construcţii;
- Ingineria şi Managementul Resurselor Tehnologice în
Construcţii;
- Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria
Alimentară.
Absolvenţii primului program de studii se angajează
(cf. C.O.R.) ca inginer mecanic utilaj tehnologic pentru
construcţii, inginer mecanic, proiectant inginer mecanic,
inginer de montaj, inginer tehnolog prelucrări mecanice,
specialist mentenanţă mecanică a echipamentelor industriale,
consilier inginer mecanic, referent de specialitate, profesor în
învăţământul profesional şi de maiştri.
Absolvenţii celui de-al doilea program de studii se
angajează (cf. C.O.R.) ca diriginte de şantier, expert în
conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă, specialist
mentenanţă echipamente mecanice, inginer mecanic utilaj
tehnologic pentru construcţii, inginer mecanic, proiectant
inginer mecanic, consilier inginer mecanic, referent de
specialitate inginer mecanic, profesor în învăţământul
profesional şi de maiştri.
Absolventul programului Maşini şi Instalaţii pentru
Agricultură şi Industria Alimentară va putea ocupă cu succes
(cf. C.O.R.) poziţii ca: inginer mecanic utilaj tehnologic maşini
agricole, ingineri tehnologi şi de producţie, inginer mecanic,
specialist mentenanţă mecanică a echipamentelor industriale,
profesor în învăţământul profesional şi de maiştri, referent de
specialitate inginer mecanic, proiectant inginer mecanic,
consilier inginer mecanic.
INGINERIE ŞI MANAGEMENT – 4 ani, învăţământ cu
frecvenţă, cu un singur program de studii, unic în
universitate – „Inginerie economică în domeniul
mecanic”, acreditat ARACIS, ce se defineşte ca o
specializare de graniţă între domeniul tehnic şi cel
economic, oferind absolvenţilor cunoştinţe din ambele
domenii, ceea ce practic înseamnă şanse crescute la
angajare. Absolvenţii (cf. C.O.R.) se angajează ca: inginer
economist, inginer mecanic, consilier inginer mecanic,
proiectant inginer mecanic, conducător firma mică
responsabil de proces, manager de produs, administrator
societate comercială, consultant în management, manager
aprovizionare, inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice,
inginer şef în firmă, profesor în învăţământul gimnazial.
AGRONOMIE – 4 ani, învăţământ cu frecvenţă,
cu un singur program de studii, unic în universitate –
„Agricultură”, acreditat ARACIS, ce oferă studenţilor pe
parcursul primilor ani o pregătire în domeniul agriculturii
în general iar in ultimii ani o pregătire în domeniul
agriculturii ameliorative. Specializarea constituie o atracţie
deosebită, deoarece în zona de sud-est a ţării nu are
concurenţă în alte centre universitare regionale si
suplimentar asigură sectorul agricol din aceasta zona cu
absolvenţi bine pregătiţi. Toţi absolvenţii de la această
specializare s-au angajat în domeniul studiilor absolvite.

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI
AGRONOMIE DIN BRĂILA

Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila
este o instituţie de învăţământ superior acreditată şi
face parte dintre cele 15 facultăţi ale universităţii din
Galaţi. Facultatea de Inginerie şi Agronomie din
Brăila este o instituţie de învăţământ superior public
cu finanţare de la buget, la care studenţii cu rezultate
meritorii obţin burse de merit şi de performanţă, iar
cei cu situaţie financiară dificilă obţin burse sociale.
Diplomele eliberate de facultate sunt recunoscute în
ţară şi străinătate la orice nivel (angajare, master,
doctorat).

Toate programele de studii de
licenţă şi masterat sunt acreditate
de A.R.A.C.I.S.
OFERIM CAZARE ÎN CĂMIN !!!

DOMENII DE LICENŢĂ
100 LOCURI FĂRĂ TAXĂ:

ADMITERE
PE DOSAR
INGINERIE MECANICĂ (40 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
50 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

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.

www.fib.ugal.ro
www.facebook.com/FIB.Braila

* cu domiciliul stabil în Brăila
** - pe perioada unui an calendaristic şi cu revizuire
semestrială în conformitate cu Regulamentul de burse.

ALTE AVANTAJE OFERITE
Cooptarea studenţilor în proiecte europene.
Bibliotecă proprie clasică şi on-line, manuale pe DVD.
Internet gratuit de mare viteză (lan&wireless).
Sală de lectură şi laboratoare de informatică moderne.
Soft-uri educaţionale de proiectare, analiză şi simulare
numerică din SUA şi UE.
Organizarea de competiţii sportive (fotbal, volei, handbal).
Acţiuni culturale organizate de liga studenţilor (Balul
Bobocilor, club video - tehnologic, turism etc.).

Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi
echipamentelor tehnologice (25 Buget+25 Taxă)
Ingineria şi protecţia mediului (25 Buget+25 Taxă)
A.

