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• Organizat de Centrul IFR InterMEDIU şi 

Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului 

• Program de Master acreditat de ARACIS  

(O.M.E.C.T.S. 5483/2011), 

• Durata studiilor 2 ani, 240 credite ECTS, 

• Program în regim exclusiv cu taxă, 

• Metodologie a învăţării centrată pe cursant,  

• Organizare flexibilă a procesului de instruire (vineri, 

sâmbătă), fără întreruperea activităţii profesionale 

Master 

Grupuri ţintă: 
Ingineri de mediu, 

 Ingineri diverse specializări,  

 Ecologi, 

 Biologi, 

 Economişti, 

 Jurişti,  

Absolvenţi ai studiilor de 

licenţă, diverse specializări 

 

Posibilităţi de angajare: 
- Responsabili de mediu, 

- Responsabili ai sistemelor de management de mediu,  

- Inspector protectia mediului,  

- Consilier de mediu în instituţii publice şi private, ONG-uri 

- Manager siguranta Sistemelor Tehnice,  

- Evaluator de mediu şi de risc 

- Auditor de mediu  

- Specialist in managementul deşeurilor 

Misiune: 
Formarea şi perfecţionarea 

specialiştilor în domeniul multi-

disciplinar al managementului de 

mediu, al instrumentelor tehnice şi 

de evaluare, de remediere şi 

conservare a mediului în 

conformitate cu cerinţele 

dezvoltării durabile 



Specializare Specializare 

•Ecologie şi protecţia mediului 

• Tehnici de depoluare 

• Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă 

• Auditul de mediu 

• Monitorizarea mediului 

• Management organizaţional şi performanţă ecologică 

• Managementul integrat al mediului 

• Producţie industrială durabilă 

• Evaluarea ciclului de viaţă a produselor 

• Produse şi energie din resurse regenerabile 

• Managementul proiectelor de mediu 

• Managementul relaţiilor interpersonale 

• Politici şi strategii de mediu 

• Protecţia juridică a mediului 

• Consumul durabil 

• Estimarea şi managementul riscului 

• Analiza cost-profit în protecţia mediului 

 

Plan de învăţământ: 

Master 

Alte activităţi: 
•Vizite de studiu  

•Stagii de practica 

•Stagii de cercetare 

•Voluntariat 

Oportunităţi: 
• Stagii de perfecţionare externe  în: 

- Germania (TU Munchen, KIT) 

- Olanda (TU Delft, U. Twente) 

- Spania (U. Santiago de Compostela) 

- Grecia (TU Tessaloniki) 

- Franta (U. Poitiers, U. Montpellier) 

- Marea Britanie (U. Manchester) 

- Danemarca (DTU) 

• Continuarea studiilor la doctorat în 

domeniul Ingineria Mediului 
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