
INGINERIE ELECTRICĂ                                                 240 credite ZI/FR
   Electromecanică                                                     buget 64, taxă 3, FR 30
   Inginerie electrică şi calculatoare                                        buget 64, taxă 3
   Informatică aplicată în inginerie electrică                        buget 34, taxă 3
      

INGINERIE AEROSPAŢIALĂ                                                   240 credite ZI

   Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                          buget 30, taxă 3

INGINERIE ENERGETICĂ                                                     240 credite ZI

   Ingineria sistemelor electroenergetice                              buget 40, taxă 3

      

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 06 - 18 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 22 - 23 iulie

Afişarea rezultatelor: 24 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere: 02 - 14 septembrie

Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie
Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie

Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Studenţii beneficiază de burse de studiu şi sociale, facilităţi la transportul în comun, cazare în căminele universităţii, acces la infrastructura universităţii, 
etc.

Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată (DEMIA) este o unitate de învăţământ superior bine conturată, având 
implementat un sistem de management al calităţii certificat ISO 9001.

Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică și Aerospațială (IEEA) care gestionează specializări în domeniile de studiu de licență Inginerie 
Electrică, Inginerie Energetică și Inginerie Aerospațială, acestea conferind absolvenților o paletă largă de oportunități de formare de competențe și abilități 
profesionale, astfel încât să răspundă cerințelor, exigențelor și caracterului dinamic al pieței muncii.

Facultatea întreține un parteneriat activ cu organizația studenților (OSPPEC), atât pentru activitățile didactice cât și pentru cele extra-curriculare, 
studenții fiind implicați inclusiv în evaluarea anuală a cadrelor didactice și în activitatea de repartizare a locurilor în cămine și tabere studențești.

Cunoștințele acumulate permit formarea unei viziuni asupra științelor inginerești în general și interdisciplinarității acestora, utilizarea tehnologiilor 
informatice și cunoașterea metodologiilor de proiectare și asigură capacitatea de a elabora și interpreta documentația tehnică în domeniile inginerești. 
Absolvenții pot continua instruirea prin studii de master și doctorat în cadrul facultății.

Facultatea de Inginerie Electrică continuă tradiția Facultăţii de Electrotehnică, înfiinţată în cadrul Universităţii din Craiova în 1966.

Programul de pregătire este competitiv la nivel naţional şi european, fiind adaptat permanent cerinţelor pieţei muncii. Studenţii dobândesc experienţă prin  
stagii de practică efectuate la companii de profil (Dacia-Groupe Renault, Renault Technologies Roumanie, Ford Automobile, Cummins Generators 
Technologies, RELOC, Pirelli, HELLA, Complexul Energetic Oltenia, Electroputere, Distribuţie Oltenia, Popeci Utilaj Greu, Transelectrica, ICMET, 
Hidroelectrica, Agenţia de Mediu, Avioane S.A.). Studenţii pot beneficia şi de burse de studiu pe durata unuia sau două semestre, în universități partenere din 
spaţiul european.

Statistica ultimilor ani arată că peste 80% dintre absolvenţi se angajează în profilul pregătirii în primul an după absolvire.

În cadrul facultății funcționează următoarele departamente:

Pentru licenţă, DEMIA gestionează două programe de studii: Electromecanică și Informatică Aplicată în Inginerie Electrică. La forma de învăţământ 
cu frecvenţă redusă studenţii desfăşoară numai activităţi didactice aplicative (seminar, laborator, proiect) şi obţin acelaşi tip de diplomă ca şi cei de la 
învăţământul cu frecvență. Cele două programe de master ale departamentului sunt Sisteme Electromecanice Complexe (organizat în cotutelă cu 
Renault Technologie Roumanie, drept câştigat prin competiţie naţională) şi Inginerie Electrică Aplicată în Protecţia şi Managementul Mediului.

 Facultatea de Inginerie Electrică asigură un mediu educațional conform standardelor europene pentru instruirea și formarea profesională în 
cele trei cicluri de studiu (licență, master și doctorat) conform Sistemului European Bologna.


