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FACULTATEA DE AUTOMATICĂ CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică este una dintre cele trei facultăţi de inginerie ale Universităţii din 
Craiova. Ca structură de învăţământ este cea mai complexă facultate, cu un caracter de mini-politehnică în domeniul ştiinţei 
sistemelor și calculatoarelor, precum și în tehnologia informaţiei. În prezent, facultatea are peste 1500 de studenţi (peste 1200 de 

studenţi la cursurile de licență ale secţiilor de ingineri, peste 350 studenţi la specializările de studii de master, mai mult de 20 doctoranzi) 
dintre care mai mult de 400 sunt bursieri. Planul actual de învăţământ este rezultatul celor aproape 50 de ani de experienţă şi evoluţie, 
modificările succesive urmărind îndeaproape progresele rapide înregistrate pe plan mondial în domeniile Automatică, Calculatoare, 
Electronică, Mecatronică şi Robotică. Diplomele acordate sunt echivalente cu diplomele unor prestigioase universităţi din lume.

La competiţiile anuale, cadrele didactice ale facultăţii au fost incluse în colective care au câştigat dreptul la finanţare din surse naționale şi 
internaţionale, în mai mult de 50 granturi de cercetare ştiinţifică. În acest mod, pe de o parte se certifică nivelul ştiinţific de pregătire al 
colectivului, iar pe de altă parte, se creează premisele îmbunătăţirii bazei materiale a laboratoarelor utilizate de studenţi. 

Spaţiile de învăţământ aflate în administrarea facultăţii (cămin, bibliotecă, aulă, săli de curs, săIi de seminar, laboratoare) asigură cele mai 
bune condiţii studenţilor. În ultimii ani, în laboratoarele facultăţii au fost investite mai mult de 2,5 milioane euro. Baza materială modernă a 
acestor laboratoare este, în totalitate, la dispoziţia studenţilor.

Absolvenţii facultăţii sunt inseraţi rapid pe piaţa muncii preponderent de către firmele din domeniul IT, dar şi în domenii conexe, cererea 
angajatorilor fiind în continuă creştere.

Facultatea are relaţii de colaborare academică cu numeroase instituţii de învăţământ şi cercetare, din tară şi din străinătate. Aceste relaţii 
de colaborare au permis perfecţionarea cadrelor didactice, actualizarea planurilor de învăţământ, precum şi modernizarea laboratoarelor. În 
fiecare an, mai mult de 30 de studenţi beneficiază de burse de studii la universităţi din Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, 
Franţa, Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia.

Domenii şi programe de studiu:               Număr de locuri:

MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ                                           buget 34, taxă 15
    Mecatronică                                                                            240 credite ZI
    Robotică                                                                                      240 credite ZI

INGINERIA SISTEMELOR                                                     240 credite ZI
    Automatică şi informatică aplicată                                     buget 80, taxă 20                 
    Ingineria sistemelor multimedia                                         buget 40, taxă 15                   

INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII 
ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE                                buget 34, taxă 16
    Electronică aplicată                                                                        240 credite ZI

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI             240 credite ZI
     Calculatoare                                                                              buget 65, taxă 15                            
     Calculatoare (în limba engleză)                                         buget 66, taxă 14      

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
 Media Examenului de Bacalaureat - 100%

                     admitere@ace.ucv.ro

web: www.ace.ucv.ro  

Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel./Fax: 0251 438198

e-mail: info@ace.ucv.ro

Perioada de înscriere: 09 - 17 iulie
Susţinerea probei de competenţă lingvistică: 17 iulie, ora 16.00

 Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie

Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 24 - 28 iulie

Perioada de înscriere: 07 - 12 septembrie

Susținerea probei de competenţă lingvistică: 12 septembrie, ora 14.00
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 18 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după distribuire: 18 - 21 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 21septembrie

SESIUNEA IULIE 2020 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Probă de competență  lingvistică pentru programele 
de studii cu predare în limba engleză


