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32 şi CU TAXĂ 13*

DE CE MATEMATICĂ INFORMATICĂ?

Stagii de practică

Obiective academice
Prin structura echilibrată
această specializare vă dă
posibilitatea cunoaşterii atât
a noţiunilor fundamentale
din domeniile matematicii şi
informaticii, cât şi a metodelor, algoritmilor şi a produselor software necesare pentru aplicaţiile în domeniile
industrial, IT, financiarbancar, didactic, etc.

Partenerii noştri:










CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L.
HARTING România SCS
SOBIS Solutions S.R.L.
SIEMENS S.R.L.
STYRIA ARCURI S.A.
iQUEST GROUP
COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE LAZĂR” SIBIU
COLEGIUL NAŢIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU
EBS România S.A.

etc.

Programe ERASMUS /ERASMUS PLUS
Universităţile partenere:






GAZIOSMANPASA UNIVERSITY (Turcia)
UNIVERSIDAD DE ALMERIA (Spania)
KARLSTADS UNIVERSITET (Suedia)
UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN (Germania)
UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS (Franţa)
etc.

Continuarea studiilor
■ După finalizarea studiilor de licenţă se oferă posibilitatea
continuării direcţiei de studiu prin programele de Master (2
ani) coordonate de către Departamentul de Matematică şi
Informatică al Facultăţii de Ştiinţe a ULBS:


MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ
(Program Acreditat)

■ Sistemul Bologna de organizare a învăţământului superior
şi regulamentul privind creditele transferabile al ULBS permit
studenţilor obţinerea unei a doua diplome la specializarea
Informatica licenţă zi 3 ani, prin recunoaşterea examenelor la
cursurile comune şi stabilirea unui număr minimal de
examene de diferenţă.

INFORMAŢII UTILE
PERIOADA DE ȊNSCRIERE

11 - 14 şi 16 – 21 iulie
(09:00 – 15:00)
FORMA DE ADMITERE
Concurs de dosare

Acte necesare:
- dosar plic;
- cerere tip (se completează la înscriere);
- diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă
(original sau copie legalizată sau certificată „conform cu
originalul” de către comisia de admitere);
- foaie matricolă (original sau copie legalizată sau
certificată „conform cu originalul” de către comisia de
admitere);
- certificat de naştere în copie legalizată;
- fotocopie după actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip carte de identitate;
- taxă înscriere 150 lei.

Detalii suplimentare:
http://depmath.ulbsibiu.ro
Telefon admitere (zilnic, între
orele 09 - 16):

0741-792217
Adresă:
Departamentul de Matematică şi
Informatică, Facultatea de Ştiinţe,
Str. Dr. Ioan Raţiuţ nr. 5-7,
550012 Sibiu, România

*Numărul de locuri cu taxă se poate mări la cerere până la atingerea cifrei maxime de scolarizare de 100 de locuri.

