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 LA ABSOLVIRE 
Inginerul constructor și de instalații este angajat în: 
 Management de execuție lucrări, pe șantiere 
 Proiectare / Cercetare / Dezvoltare 
 Primării, autorități locale și centrale 
 Unități economice - sector investiții 
 Securitatea comunităților urbane 
 Autostrăzi, drumuri, căi ferate, protecția mediului 
 Instalații sanitare, de gaze naturale, electrice, ter-

mice și de aer condiționat 
 Producere, distribuție și comercializare a materia-

lelor de construcții și instalații 
 Dezvoltări și afaceri imobiliare 
 Inspectorate de construcții 
 Instituții bancare și de asigurări 
 Învățământ liceal sau superior 
 Programe de master și studii doctorale 
 Domeniul construcții și instalații, oriunde în lume 

Detalii, pe site-ul Facultății - www.ce.tuiasi.ro - la: 

Admitere>>Admitere studii licenta>>Admitere 2017 
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              Împreună construim viitorul ! 

www.ce.tuiasi.ro 

DOMENIUL DE ACTIVITATE 
Inginerul constructor sau de instalații activează în 
domeniul construcțiilor de locuințe, social-culturale, 
industriale, agricole, istorice, dezvoltare urbană, me-
diu, securitatea aglomerațiilor umane, infrastructură 
de transport, drumuri, poduri, căi ferate, autostrăzi, 
asigurarea necesităților sanitare și de confort urban, 
învățământ, management, afaceri imobiliare etc.  

DOTĂRILE FACULTĂȚII 
Vă stau la dispoziție: 

 Carnetul de student online 

 24 de amfiteatre și săli pentru cursuri 

 33 de săli pentru seminarii  

 30 laboratoare de testare 

 13 laboratoare de calcul 

 platformă seismică 

 tunel aerodinamic 

 bibliotecă și sală de lectură. 

Notă: Absolvenții de liceu care au obținut premii la 
olimpiade sau concursuri naționale și internaționale, 
la discipline conexe domeniului de studiu din 
cadrul Facultății, sunt admiși la Facultatea noastră 
fără concurs. 

PREGĂTIRE PENTRU PIAȚA MUNCII 
Adaptarea la piața muncii, prin specializări: 

 Construcții Civile, Industriale și Agricole - CCIA 

 Căi Ferate, Drumuri și Poduri - CFDP 

 Ingineria Instalațiilor - II 

 Inginerie Civilă în limba engleză - ICE  

DURATA STUDIILOR 
Studiile universitare de licență durează 4 ani, absol-
ventul acumulând 240 de credite și finalizând cu un 
examen de absolvire. 

CAMPUS STUDENȚESC 
Studenții Facultății de Construcții și Instalații 
din Iași sunt cazați la căminele facultății din 
campusul universitar ”Tudor Vladimirescu” din 
Iași. Campusul dispune de cantină, sală de 
sport, piscină, terenuri de tenis și baschet, 
facilități de recreere, shoping, internet. 

CADRE DIDACTICE 
Instruirea studenților se desfășoară în parteneriat stu-
dent-profesor, corpul profesoral fiind unul de o mare 
ținută academică, având ca bază programe curriculare 
de cel mai înalt nivel pe plan modial, cu numeroase mo-
bilități academice internaționale la activ. 

PRACTICĂ ÎN DOMENIU 
Toți studenții parcurg anual stadii de practică topografi-
că, tehnologică și management în cadrul universității și 
în firme de specialitate. 

BURSE, PREMII, TABERE 
Facultatea dispune de sistemul de burse de stat pen-
tru merite profesionale și situații sociale. Participările 
la competiții și concursuri profesionale sunt răsplătite 
cu premii și sponsorizări. Taberele de vară și iarnă 
sunt răsplata muncii susținute. 
 
BURSE TIP ERASMUS 
Studenții participă la burse ERASMUS și ERASMUS+ ce 
asigură mobilități în cadrul universităților europene și 
extra-europene. Alte burse sunt curent oferite de 
firme de specialitate. 

ASOCIAȚIILE STUDENȚILOR 
Facultatea asigură studenților cadrul pentru dezvolta-
rea asociațiilor studenților. Cele mai populare sunt 
ASAFCI și BEST. Acestea organizează numeroase mani-
festări profesionale, artistice și distractive, caritabile, 
voluntariat. 
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SECȚIA CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
Absolvenții cunosc terminologia tehnică de construcții și 
pot fi mai ușor angajați ai unor firme cu relații internați-
onale. 
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