
ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

ADMITERE 2019 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii. 
 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești nr.157, Bacău, 600115 • Tel.: +40.234.542.411, Tel./Fax: +40.234.545.753, E-mail: rector@ub.ro  

Facultatea Domeniul de master 
Programul de studii de master acreditat 

Învăţământ cu frecvenţă 

Capacitate 
de  

școlarizare 

Perioade de  
înscriere 

Facultatea de 
Inginerie 

Ingineria mediului 
Managementul protecţiei mediului în industrie 75 

 
10 - 26 iulie 
03-20 septembrie 
 

Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive 75 

Ingineria produselor  
alimentare  

Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice 100 

Inginerie chimică  

Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigura-
rea calităţii 
Chimie de molecules bioactives - obtention, valorisation, contrele et 
assurance de qualite 

50 

Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne 50 

Inginerie energetică  Echipamente şi tehnologii moderne în energetică 100 

Inginerie industrială 
Strategii în asigurarea calităţii în industrie 100 

Managementul fabricaţiei produselor industriale 100 

Inginerie mecanică  Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces 100 

Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii 50 

Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată 50 

Calculatoare si tehnologia infor-
maţiei 

Tehnologia informaţiei aplicată în industrie 60 

Facultatea de 
Litere 

Filologie 

Cultură și literatură română 100 

 
 
15 - 26 iulie 
02-18 septembrie 
 

Limba engleză. Practici de comunicare 
(în limba engleză) 

100 

Limba franceză. Practici de comunicare 
(în limba franceză) 

100 

Ştiinţe ale comunicării Comunicare în spațiul public 50 

Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative în educație 60 

Facultatea de 
Științe 

Biologie 
Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

 
15 - 25 iulie 
02-11 septembrie 
 

50 
Biologie medicală 

Informatică  Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie 50 

Matematică  Matematică didactică 100 

Facultatea de 
Științe  
Economice 

Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 50 
10– 30 iulie 
04–24 septembrie Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 50 

Administrarea afacerilor Managementul si administrarea afacerilor mici si mijlocii 50 

Facultatea de 
Științe ale  
Mișcării,  
Sportului și  
Sănătății 

Ştiinţa sportului şi  
educaţiei fizice 

Activităţi motrice curriculare şi de timp liber 50 
 
15 - 23 iulie 
02– 13 septembrie 
 

Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională 50 

Performanţă sportivă 50 


