FACULTATEA DE INGINERIE
ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA
Istoricul învățământului superior
brăilean a început în anul 1972, când
Facultatea de Mecanică a Universității din
Galați a deschis o secție de subingineri
seral pe pla orma industrială din Brăila,
pe atunci în plină dezvoltare.
Tot în aceeași perioadă, ca urmare a
impactului asupra comunității, precum și
ca urmare a implicării totale a tuturor
celor interesați de învățământ superior în
Brăila, în data de 15 mai 1990 apare
Decretul de înﬁințare a FACULTĂȚII DE
INGINERIE DIN BRĂILA, ca unul din cele 16
nuclee universitare dezvoltate de
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
în orașul Galați și prima ex ndere a
universității în alt oraș.

Misiunea de învățământ a FIAB
Pregă rea forței de muncă cu caliﬁcare superioară direct din
zona de funcționare a facultății în sensul întâmpinării necesităților
de studiu ale absolvenților de liceu, în special a celor ce doresc o
caliﬁcare în domeniul tehnic, dar nu dispun de resurse pentru
părăsirea zonei (ﬁnanciare, familiale, funcționale etc);
Caliﬁcarea forței de muncă din zona de interes prin con nuare
de studii pentru completarea studiilor universitare în domenii
înrudite caliﬁcării inițiale a candidaților;
Perfecționarea forței de muncă din zona de interes prin
realizarea unor cursuri de caliﬁcare sau perfecționare profesională
ﬁnanțate de organisme europene prin programe speciﬁce;
Caliﬁcarea superioară a candidaților din zona de interes prin
studii de masterat și doctorat pe care FIAB le oferă realizând prin
aceasta creșterea pres giului ș ințiﬁc și profesional al zonei de
Sud-Est a României.

ADMITERE PE BAZĂ DE DOSAR !
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“Viitorul aparține tehnologiei și inovației!" Masatoshi MORISHITA

Programe de studii de Licență
Inginerie mecanică
- U laje tehnologice pentru construcții;
- Ingineria și managementul resurselor
tehnologice în construcții;
- Mașini și instalații pentru agricultură și
industrie alimentară.
Inginerie și management
- Inginerie economică în domeniul mecanic.
Ingineria mediului
- Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice.
Agronomie
- Agricultură.

Programe de studii de Masterat
Domeniul Ingineria mediului
- Ingineria și protecția mediului
Domeniul Inginerie mecanică
- Dinamica Mașinilor și Echipamentelor
Tehnologice

CENTRE DE CERCETARE
Centrul de cercetare și consultanță agronomică și mediu
Lunca (CCCAM Lunca), înﬁințat în anul 2014, desfășoară
ac vități de cercetare în domeniul agricol și al protecției
mediului. Ac vitatea de cercetare se desfășoară atât în
laboratoarele Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila
cât și la ferma „Lunca", pusă la dispoziție de partenerul
centrului, SC AGRICOST SA. erris.gov.ro/RCCAE
C e n t r u l d e c e rc e t a r e M e c a n i c a m a ș i n i l o r ș i
echipamentelor tehnologice (MECMET), înﬁințat în anul
2004, coordonează ac vitățile de masterat din cadrul
facultății, ac vitatea de doctorat și ac vitatea de cercetare
ș ințiﬁcă a cadrelor universitare și a studenților.
erris.gov.ro/MECMET
Centrul de documentare europeană și analiză pentru
marke ng în industrie și agricultură (CDEAMIA), înﬁințat în
anul 2011. Scop: megamarke ng privind programele
academice transzonale ale UDJG și crearea Comunităților
Inova ve ale Cunoașterii (AI, IoT) pentru sustenabilitatea
resurselor vegetale. cdeamia.ugal.ro/index.php/en/
Cursuri on-line: cursuriuniversitarebraila.ugal.ro

Școala doctorală de Ș ințe Aplicate
- Inginerie Mecanică și Industrială
- Ș ințe Fundamentale și Inginereș

"Oamenii visează să facă lucruri mărețe. Inginerii le fac!"
James MICHENER

www.ﬁb.ugal.ro
www.ﬁb.ugal.ro

Facultatea
de Ș ințe și
și Mediu
Facultatea
de Inginerie
Agronomie din Brăila

Programe de studii de Doctorat

31

