
 
 

 

ANUNȚ  IMPORTANT 
 

Se organizează concurs de selecţie pentru participanţii la programul de studii de MASTER (ciclul II), în cadrul acordului de Dublă Diplomă 
încheiat între UTCB şi École des Ponts Paris Tech (5 locuri). Sunt eligibili pentru programul de Dublă Diplomă studenţii care vor fi declaraţi 
admişi la Master în UTCB în septembrie 2017. Detalii privind condiţiile şi desfăşurarea mobilităţii se găsesc pe pagina web a UTCB 
www.utcb.ro, secţiunea Relaţii Internaţionale. 

Sunt invitaţi să participe studenţii care cunosc limba franceză ș i engleză, din anii IV de studiu în domeniul ingineriei civile şi care se vor 
înscrie la Master la UTCB la una din următoarele specializări: 

 

Facultatea Specializarea 

CCIA 
- Inginerie structurală 
- Ingineria clădirilor 
- Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice 

HIDRO - Inginerie geotehnică 

CFDP 
- Ingineria infrastructurii transporturilor 
- Poduri şi tuneluri 

FILS - Inginérie des structures/Structural engineering 
 

Candidaţii vor depune până la data de 17 martie la Biroul ERASMUS+ (clădirea administrativă FILS – scara 2, etaj 2) dosarul de concurs, 
cuprinzând cererea tip, un CV tip Europass ș i o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii cu mediile anilor de studiu I, II şi III ș i a 
semestrului I. 

Interviul cu comisia de selecţie va avea loc LUNI, 20 martie 2017, ora 14:00 în sala Sala de Consiliu a Facultăţii de Hidrotehnică (etaj 1).  

Studentț ii selecț ionaț i vor susţine două teste de competenţă lingvistică: pentru limba franceză - nivel A2 şi pentru limba engleză - nivel B1. 
Testele vor fi organizate de către Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare pe data 21 martie. 

Pentru primul an de studiu (10 luni), studenţii selecţionaţi vor primi o bursă din partea programului ERASMUS+. Din partea UTCB, studenţii 
vor primi BURSA DE STUDII pentru semestrele de studii petrecute la ENPC ParisTech (3 semestre). Pentru perioadele neacoperite de bursa 
ERASMUS+ studenț ii pot aplica pentru o bursă a statului francez (www.campus.org/fria/bourse). 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Departamentului de Relaț ii Internaț ionale, Biroul ERASMUS+ sau e-mail: iro@utcb.ro 

http://www.utcb.ro/
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