
                                  
 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR ŞI 
ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE PRACTICE” 
Contract POSDRU 160/2.1/S/133020 
 

 

ANUNȚ 

privind participarea studenților la activitatea de consiliere și orientare în carieră  

și vizite de studii 

 

 

În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Domeniul major de intervenție 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Universitatea Transilvania din 
Braşov este partener în proiectul „Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi 
absolvenților prin consiliere şi plasamente practice”.  

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților 
în scopul îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de 
practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională. În cadrul proiectului se vor desfășura 
activități de consiliere şi orientare în carieră corelate cu vizite și excursii de studii în cadrul organizațiilor 
potențial angajatoare, în vederea dezvoltării personale și profesionale a studenților și facilitatea inserției 
pe piața forței de muncă. 

Participare la activitatea de consiliere în carieră și vizite de studii (grupuri de 40 de studenți, durata 
vizitei 3 zile) este deschisă pentru toți studenții Universității Transilvania din Brașov, care sunt 
înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în an de studiu pre-terminal sau terminal (anul II, III 
sau IV). Înscrierea studenților în grupul țintă se va realiza continuu, pe toată durata de implementare a 
proiectului, până la epuizarea locurilor disponibile (2800 locuri pentru UTBv). 

Cei mai activi studenți participanți la activitatea de consiliere vor beneficia de premii în valoare 
de 500 lei (1 din 10 studenți consiliați pot beneficia de premiu). 

Înscrierea realizează pe domeniile de studiu din universitate (disponibile în tabelul alăturat). 
Informații privind organizarea activității de consiliere pot fi obținute de la coordonatorii programelor de 
studii sau de la adresa carmen.buzea@unitbv.ro, persoană de contact Carmen Buzea, Responsabil 
Consiliere UTBv.  

mailto:carmen.buzea@unitbv.ro


                                  
 
 

Domenii de studii din Universitatea Transilvania din Brașov 
 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă 
Specializarea/Programul de studii universitare 

de licenţă 
Forma de învăţământ 

1 
Facultatea de Inginerie 

Mecanică  

Ingineria autovehiculelor 
Autovehicule rutiere Invațământ cu frecvență 

Autovehicule rutiere (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Inginerie mecanică 
Inginerie mecanică Invațământ cu frecvență 

Inginerie mecanică (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului Invațământ cu frecvență 

  

2 
Facultatea de Inginerie 

Tehnologică şi Management 
Industrial 

Inginerie aerospațială Construcţii aerospaţiale Invațământ cu frecvență 

Inginerie industrială 

Tehnologia construcţiilor de maşini Invațământ cu frecvență 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie Invațământ cu frecvență 

Ingineria şi managementul calităţii Invațământ cu frecvență 

Inginerie și management 
Inginerie economică industrială Invațământ cu frecvență 

Ingineria și managementul afacerilor Invațământ cu frecvență 

  

3 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Inginerie industrială 
Ingineria sudării Invațământ cu frecvență 

Ingineria securităţii în industrie Invațământ cu frecvență 

Ingineria materialelor 
Ştiinţa materialelor Invațământ cu frecvență 

Informatică aplicată în ingineria materialelor Invațământ cu frecvență 

Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic Invațământ cu frecvență 

  

4 
Facultatea de Inginerie Electrică 

şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Calculatoare și tehnologia informației 
Calculatoare Invațământ cu frecvență 

Tehnologia informaţiei Invațământ cu frecvență 

Inginerie electrică 
Electrotehnică Invațământ cu frecvență 

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Inginerie electronică și telecomunicații 
Electronică aplicată Invațământ cu frecvență 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Invațământ cu frecvență 



                                  
 
 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată Invațământ cu frecvență 

Mecatronică și robotică Robotică Invațământ cu frecvență 

  

5 
Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere 

Silvicultură 

Silvicultură Invațământ cu frecvență 

Exploatări forestiere Invațământ cu frecvență 

Cinegetică Invațământ cu frecvență 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru Invațământ cu frecvență 

  

6 
Facultatea de Ingineria 

Lemnului 
Inginerie forestieră 

Ingineria prelucrării lemnului Invațământ cu frecvență 

Ingineria și designul produselor finite din lemn Invațământ cu frecvență 

  

7 Facultatea de Construcţii 
Inginerie civilă 

Construcţii civile, industriale şi agricole Invațământ cu frecvență 

Căi ferate, drumuri şi poduri Invațământ cu frecvență 

Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Invațământ cu frecvență 

  

8 
Facultatea de Alimentaţie şi 

Turism 

Ingineria produselor alimentare 
Ingineria produselor alimentare Invațământ cu frecvență 

Controlul şi expertiza produselor alimentare Invațământ cu frecvență 

Inginerie mecanică 

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 
alimentară 

Invațământ cu frecvență 

Echipamente pentru procese industriale Invațământ cu frecvență 

Inginerie şi management în agricultură 
și dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi 
agroturism 

Invațământ cu frecvență 

Inginerie și management Inginerie şi management în industria turismului Invațământ cu frecvență 

  

9 
Facultatea de Design de Produs 

şi Mediu 

Inginerie industrială 

Design industrial Invațământ cu frecvență 

Design industrial (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Ingineria sistemelor de energii regenerabile Invațământ cu frecvență 

Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie Invațământ cu frecvență 

Ingineria valorificării deşeurilor Invațământ cu frecvență 



                                  
 
 

Mecatronică și robotică Mecatronică Invațământ cu frecvență 

Științe inginerești aplicate 
Inginerie medicală Invațământ cu frecvență 

Optometrie Invațământ cu frecvență 

  

10 
Facultatea de Matematică şi 

Informatică 

Matematică Matematică informatică Invațământ cu frecvență 

Informatică 

Informatică Invațământ cu frecvență 

Informatică aplicată Invațământ cu frecvență 

Informatică aplicată (în limba germană) Invațământ cu frecvență 

  

11 
Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Administrarea Afacerilor 

Finanţe Finanţe şi bănci Invațământ cu frecvență 

Administrarea afacerilor 
Administrarea afacerilor (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor Invațământ cu frecvență 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Invațământ cu frecvență 

Cibernetică, statistică şi informatică 
economică 

Informatică economică Invațământ cu frecvență 

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Invațământ cu frecvență 

Management Management Invațământ cu frecvență 

Marketing Marketing Invațământ cu frecvență 

  

12 
Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 

Științe ale educației 

Pedagogie Invațământ cu frecvență 

Psihopedagogie specială Invațământ cu frecvență 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Invațământ cu frecvență 

Psihologie Psihologie Invațământ cu frecvență 

  

13 
Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sporturi Montane  

Educaţie fizică şi sport 
Educaţie fizică şi sportivă Invațământ cu frecvență 

Sport şi performanţă motrică Invațământ cu frecvență 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Invațământ cu frecvență 

  

14 Facultatea de Muzică Muzică 
Pedagogie muzicală Invațământ cu frecvență 

Interpretare muzicală - Instrumente Invațământ cu frecvență 



                                  
 
 

Interpretare muzicală - canto Invațământ cu frecvență 

  

15 Facultatea de Medicină Sănătate 

Medicină Invațământ cu frecvență 

Asistenţă medicală generală Invațământ cu frecvență 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Invațământ cu frecvență 

Laborator clinic Invațământ cu frecvență 

  

16 Facultatea de Litere 

Limbă şi literatură 

Limba şi literatura romană  - O Limbă şi literatură 
modernă (engleză, franceză, germană) 

Invațământ cu frecvență 

Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura 
modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură 
română 

Invațământ cu frecvență 

Limbi moderne aplicate 
Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) Invațământ cu frecvență 

Limbi moderne aplicate (germană - engleză) Invațământ cu frecvență 

Studii culturale Studii americane (în limba engleză) Invațământ cu frecvență 

  

17 Facultatea de Drept  Drept Drept Invațământ cu frecvență 

  

18 
Facultatea de Sociologie şi 

Comunicare 

Sociologie 
Sociologie Invațământ cu frecvență 

Resurse umane Invațământ cu frecvență 

Asistenţă socială Asistenţă socială Invațământ cu frecvență 

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Invațământ cu frecvență 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


