
Numărul de locuri:                                           

fără taxă: 29 locuri (ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ)

cu taxă: 16 locuri (ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ) 

cu taxă: 60 locuri FR (ÎNVĂŢĂMÂNT CU RECVENŢĂ REDUSĂ)

ÎNSCRIERI on-line:

6-19 IULIE 2020 (sesiune vară)

7-12 SEPTEMBRIE 2020 (sesiune toamnă)
http://inginerie.ulbsibiu.ro/program-admitere/

TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI 

DISTRIBUȚIA HIDROCARBURILOR



Despre ULBS si Facultatea de Inginerie

• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de 
ani.

• In cadrul Universităţii sunt promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat
recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.

Profil politehnic cu tradiţie şi experinţă cu misiunea
de a pregati specialişti de nivel universitar in 
diverse domenii ale ştiinţelor inginereşti. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 

MINE, PETROL, GAZE

-Program studii de licenţă
-Program studii masterat

FACULTATEA DE INGINERIE

http://inginerie.ulbsibiu.ro/



MINE, PETROL, GAZE

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2020

LICENŢĂ Transportul, Depozitarea și 
Distribuția Hidrocarburilor

4 ani fără taxă: 29 locuri IF (ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ)                 
cu taxă: 16 locuri IF (ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ) 
cu taxă: 60 locuri FR (ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ FRECVENŢĂ) 

MASTERAT Ingineria şi Managementul 
Gazelor Naturale

2 ani 20 locuri fără taxă
10 locuri cu taxă

Învaţământ
BOLOGNA

 O structură în două trepte: treapta de studii universitare de licență şi treapta de studii 
universitare de masterat

• Sistem comun de credite de studiu transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care să
permită o cât mai largă mobilitate a studenților;



Ce oferim?

 Plan de învăţământ adecvat cerinţelor de pe piaţa muncii
 Cadre didactice competente, cu pregătire şi experinţă în domeniu
 Recunoaştere naţională şi internaţională a studiilor
 Programe de mobilitate studenţească
 Burse de merit, performanţă şi sociale
 Cazare   
 Condiţii de studiu la standarde internaţionale

 Program de practică în arealele productive
 Acces la laboratoare dotate cu echipamente şi/sau software-uri de specialitate
 Acces la cea mai modernă Bibliotecă Universitară din România
 Centru de consiliere si orientare în Carieră
 Asociaţii studenţeşti



Ce voi studia?

Discipline Fundamentale Ingineriei

Discipline de Specialitate



Utilizarea unor software-uri de specialitate

Laborator de simulare și modelarea a exploatării 
zăcămintelor de gaze naturale



Laboratoare de specialitate



Program de Practică și Vizite în câmpurile 
de gaze



Society of Petroleum Engineers
Evenimente dedicate pentru studenți 



Te așteptăm!

http://inginerie.ulbsibiu.ro/

Mai multe detalii

• Sibiu, Str.Emil Cioran Nr.4, 550025, 
Tel: (+40) 0269 217 928.

ÎNSCRIERI on-line (licență):

6-19 IULIE 2020 (etapa I)

7-12 SEPTEMBRIE 2020 (ETAPA II)

ÎNSCRIERI on-line (master): 

13-19 IULIE 2020 (etapa I)

7-12 SEPTEMBRIE 2020 (etapa II)

• Mediaș, Str.Lotru Nr.3, 551001,
(+40) 0269 845 235.


