
Număr 

de 

locuri 
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ibile 

pentru 

sesiun

ea iulie 

2014: 
 

MASTER 

ADMITERE IULIE 2014 
 

CCEE  PPOOSSIIBBIILLIITTĂĂŢŢII  VVEEŢŢII  AAVVEEAA  LLAA    

FFIINNAALLIIZZAARREEAA  SSTTUUDDIIIILLOORR  ??  

       Diplomele obţinute conferă absolvenţilor 

Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria 

Mediului dreptul de a profesa, atât în ţară cât  şi  

în străinătate, în cadrul:  

 societăţilor comerciale din industria chimică, 

alimentară şi alte ramuri ale economiei ; 

 agenţiilor şi inspectoratelor de protecţia 

mediului, alimentaţie şi sănătate publică; 

 institutelor de cercetare şi proiectare; 

 laboratoarelor de analiză şi control; 

 instituţiilor de învăţământ universitar şi 

preuniversitar. 

AADDMMIITTEERREE  

 

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI  
INGINERIA MEDIULUI  

 

Bd. Vasile Pârvan, nr. 6, Timişoara, 300223 

telefon: 0040-256-403063; fax: 0040-256-403060 

web: www.chim.upt.ro;   

e-mail:chimie@upt.ro 

VĂ AŞTEPTĂM ŞI VĂ DORIM SUCCES ! 

 

FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  

CCHHIIMMIIEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  

ŞŞII  IINNGGIINNEERRIIAA  MMEEDDIIUULLUUII  

 

 
 

 

  

unde : 

Ma – media finală de admitere; 

Mm – media examenului de diplomă/licenţă; 

Ni – notă prestaţiei la interviu; 

k – coeficient cu valoarea  între 0 şi 5. 

      Alegerea unui domeniu de master diferit de 

cel de licență absolvit vă aduce un câștig 

suplimentar, întrucât vă permite să profesați, atât 

în domeniul de licență, cât și în cel de master, 

respectiv vă mărește șansele de angajare. 
 

Calendar admitere: 

Înscriere candidați:  30.06.2014 - 04.07.2014 

Interviu şi afişare rezultate: 

     07.07.2014 - 08.07.2014 

                                    

 

5

25,2 kNM
M im

a




http://www.chim.upt.ro/
mailto:chimie@upt.ro


• O echipă de cadre didactice cu o vastă 

experienţă didactică şi de cercetare; 

• O facultate dinamică, cu o infrastructură 

adecvată şi o bază materială modernă; 

• O instituţie cu vizibilitate naţională şi 

internaţională, ce a dezvoltat parteneriate cu 

agenţi economici, agenţii guvernamentale şi  

alte universităţi de profil din ţară şi străinătate. 

•  

• Inginerie Chimică 
• Ştiinţa Materialelor 

- ŞTIINŢE EXACTE 

• Chimie 
 

 

 

  
• Studii universitare de licenţă, master şi 

doctorat în regim fără taxă (pentru prima 

specializare din ciclul de studii urmat);  

• Pregătire într-un domeniu de master 

complementar celui de licență;  

• Acces la baza de cercetare a Universității 

Politehnica Timișoara (Centre de cercetare, 

Institutul de Cercetare pentru Energii 

Regenerabile).  

 
 

CCEE  VVĂĂ  OOFFEERRIIMM??  

Studiile universitare pot fi continuate cu ciclul III 

de doctorat în orice domeniu din cadrul UPT. 
 

AACCTTEE  NNEECCEESSAARREE  LLAA  DDOOSSAARRUULL  

DDEE  ÎÎNNSSCCRRIIEERREE::  

 • Diplomă de licență sau echivalentă; 

• Foaie matricolă facultate; 

• Certificat de naştere  copie legalizată; 

• Carte de identitate - copie; 

• Adeverinţă medicală; 

• Taxa de înscriere sau acte pentru scutirea de 

taxă (dacă este cazul); 

• 3 fotografii color tip diplomă; 

• Dosar plic. 

CCIICCLLUULL  DDEE  MMAASSTTEERR  --  22  aannii  

DDoommeenniiii:: 
• Burse (de merit, studiu, sociale) pentru 

aproximativ 35 % din studenţii facultăţii, 

precum şi burse oferite de societăţi comerciale; 

• Burse pentru stagii în străinătate prin programul 

Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, 

Franţa, Spania, Anglia, Olanda, etc); 

• Cazare pentru toţi studenţii în căminele din 

Complexul Studenţesc; 

• Masa subvenţionată de UPT în spaţiile 

universităţii, contribuţia studentului fiind de 

numai 8 lei; 

• Acces la bibliotecile şi bazele de date ale 

întregului centru universitar; 

• Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă 

studenţească din ţară; 

• Transport RATT gratuit si 50% reducere la 

transportul CFR; 

• Participare, alături de Liga Studenţilor Chimişti,  

la activităţi de voluntariat recunoscute prin 

credite. 

FFAACCIILLIITTĂĂŢŢII::  

CCIINNEE  SSUUNNTTEEMM??  
• O şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1948; 

• O echipă de cadre didactice cu o vastă 

experienţă didactică şi de cercetare; 

• O facultate dinamică, cu o infrastructură 

adecvată şi o bază materială modernă; 

• O instituţie cu vizibilitate naţională şi 

internaţională, care a dezvoltat parteneriate cu 

agenţi economici, agenţii guvernamentale şi  

alte universităţi de profil din ţară şi străinătate. 

 
 

ţ 

•  

- INGINERIE CHIMICĂ  cu specializările: 

• Controlul și Avizarea Produselor Alimentare; 

• Ingineria Compușilor Anorganice şi Protecţia 

Mediului; 

• Micro și Nanomateriale. 

• Produse de Sinteză Organică Fină, 

Semisinteză și Naturale. 
 

- INGINERIA MEDIULUI  cu specializarea: 
 

• Ingineria şi Managementul Mediului în 

Industrie. 
 

  Număr de locuri disponibile pentru 

sesiunea iulie 2014: 
 

--  IInnggiinneerriiee  cchhiimmiiccăă      ––  6600  llooccuurrii  ffăărrăă  ttaaxxăă  

––  1100  llooccuurrii  ccuu  ttaaxxăă    

--  IInnggiinneerriiaa  mmeeddiiuulluuii  ––  3300  llooccuurrii  ffăărrăă  ttaaxxăă  

––  1100  llooccuurrii  ccuu  ttaaxxăă  

- ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

• Inginerie Chimică 
• Ştiinţa Materialelor 

- ŞTIINŢE EXACTE 

• Chimie 
 

 

 

CCIICCLLUULL  DDEE  DDOOCCTTOORRAATT    

--  33  aannii  ccuu  bbuurrssăă      

DDoommeenniiii::  
 

 


