
Facultatea de Mecanică, cu un număr de peste 1700 de studenți, înființată în urmă cu 40 de ani (continuând tradiția în învățământul superior 
mecanic, creată în Craiova încă din 1948 prin Facultatea de mașini agricole, domeniu precursor vehiculelor comerciale) pregătește ingineri în 
domenii de vârf ale tehnologiei şi ştiinţei, asigurând o bază teoretic - aplicativă consacrată atât prin: planurile de învățământ acordate la provocările și 

cerințele tehnico - economice actuale; laboratoare moderne echipate cu rețele de calculatore, standuri moderne și aparatură de înaltă performanța; colective 
de cercetare consacrate, dar şi prin existența centrelor de instruire susținute şi recunoscute de producătorii de software din domeniu (AutoDesk, Structural 
Research & Analysis Corporation, Aimsun, Cosmos, Catia, ProEngineering, vCrash, Ansys, Nastran, Fluent, SolidWorks, PC Crash, Vissum-Vissim, 
Unigraphics etc).  

 Răspunzând cerințelor unei entități academice moderne, referitor la educația continuă sunt dezvoltate oportunităţi postuniversitare concretizate în cursuri 
de formare, perfecţionare şi specializare în proiectare asistată pe direcțiile de specialitate: inginerie industrială, ingineria autovehiculelor, ingineria 
transporturilor, ingineria civilă, inginerie şi management, ingineria materialelor, ingineria mediului, respectiv inginerie maritimă şi navigaţie.

Activitatea didactică este asigurată de un corp profesoral de excepţie, recunoscut pe plan naţional şi internaţional, cu stagii de specializare la universităţi de 
prestigiu din străinătate (Auburn University - Auburn, John's Hopkins University – Baltimore Southeastern University – Texas, toate din SUA , University of 
Luton – Anglia, Delft University of Technology – Olanda, Ecole Normal Superieure de Cachan – Franţa, Essen Duisburg University– Germania etc). 
Studenților noștri le-au fost și le sunt oferite mobilități în universități de profil din Europa (din Spania, Franţa, Germania, Italia și Austria).  În plus, activitatea de 
cercetare științifică, concretizată prin numeroase granturi şi contracte, în care sunt angrenaţi şi studenţii, a fost şi este în continuare completată prin colaborări 
şi parteneriate cu universităţi din SUA, Anglia, Olanda, Germania, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Belgia şi Turcia. 

Prin eforturi proprii, în perioada 2013-2015 s-au accesat fonduri europene în valoare de aproximativ 10 milioane euro, fiind construite și dotate spații 
moderne destinate laboratoarelor și proiectării; s-a modernizat un cămin ce pune la dispozitie 100 de camere utilitate la cele mai înalte standarde ce 
include o bibliotecă cu facilități remarcabile şi s-a realizat un ansamblu amfiteatru ce cuprinde și spații expoziționale.

În Facultatea de Mecanică funcționează specializări (inclusiv în limba engleză) de anvergură care se constituie într-un sistem integrat (licență – masterat –  
doctorat), caracterizat prin flexibilitate şi profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii.

INGINERIA AUTOVEHICULELOR                                        buget 87, taxă 33
   Autovehicule rutiere                                                                         240 credite ZI

INGINERIE ŞI MANAGEMENT                                                   buget 40, taxă 20
   Inginerie economică industrială Dr. Tr. Severin                             240 credite ZI

INGINERIA TRANSPORTURILOR                                       buget 39, taxă 51
   Ingineria transporturilor şi a traficului                                        240 credite ZI

INGINERIA MARINĂ ȘI NAVIGAȚIE                                       buget 28, taxă 2
   Navigație și transport maritim și fluvial  Dr. Tr. Severin                   240 credite ZIINGINERIE CIVILĂ                                                                buget 36, taxă 24

   Construcţii civile, industriale şi agricole                                     240 credite ZI

INGINERIE INDUSTRIALĂ                                                        buget 48, taxă 42 
   Tehnologia construcţiilor de maşini                                                     240 credite ZI                                     
    

INGINERIA MEDIULUI                                                            buget 28, taxă 22
   Ingineria și protecția mediului în industrie Dr. Tr. Severin         240 credite ZI

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 06 - 18 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 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

e-mail: mecanicafacultatea@gmail.com


