
UEMR pe scurt:

studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat;
47 de ani de experienţă în învăţământul superior de stat;
ofertă variată de cursuri de perfecţionare, recalificare şi postuniversitare;
cercetare aplicativă în centrele de cercetare proprii;
bibliotecă modernă (clasică şi electronică);
acces gratuit pentru studenţi la sistemul de operare Windows şi la 
pachetul Microsoft Office 365;
activităţi cultural-sportive pentru studenţi (casă de cultură studenţească, club 
sportiv universitar, asociaţii studenţeşti);
dezvoltare academică şi comunitară în cadrul disciplinei de Voluntariat
burse de studiu şi stagii de practică la universităţi partenere din Europa, prin 
programul ERASMUS+.

Programul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2018
Sesiunea II - septembrie 2018

Acte necesare la înscriere:
diploma de bacalaureat, original și copie;
foaia matricolă, original și copie;
certificat de naștere, original și copie;
cartea de identitate, original și copie;
adeverinţă medicală tip MS cu avizul medicului de familie;
trei fotografii color tip 3/4, mate;
chitanţa de plată a taxei de înscriere la admitere.

Admitere online pe www.uem.ro, secțiunea “Admitere”.

Contact:
e-mail:rector@uem.ro 
Tel.: +40 374 810705; Fax: +40 374 810712
Facebook: www.facebook.com/UEM-Resita
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UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” 
DIN REŞIŢA

www.uem.ro

puncte în plus
• diplome recunoscute la nivel european
• instruire aplicată & practică în firme
• locuri fără taxă & costuri minime
• program flexibil
• burse în străinătateADMITERE 2018
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Programe de studii - licență Capacitatea      
de 
         școlarizare:

Inginerie mecanică (IM)      60 locuri
Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM)  30 locuri
Electromecanică (EM)      50 locuri
Informatică industrială (INFO)     30 locuri

Programe de studii - master

Concepția și testarea sistemelor mecanice   60 locuri
Managementul afacerilor în industrie            100 locuri
Sisteme electromecanice avansate            100 locuri

Doctorat în inginerie mecanică

Aici
”proiectăm   

”viitorul!

bsolvenții programelor de inginerie au cele mai mari 
  șanse de a ocupa locuri de muncă bine plătite, atât în țară,
    cât și în străinătate. Ingineria este aceeași în toată lumea!A Tel.: +40 374 810706

secretariat_fim@uem.ro
www.facebook.com/UEM-Resita

Facultatea de Inginerie si Management,
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puncte în plus
#1 - diplome recunoscute la nivel european

Universitatea Eftimie Murgu” din Reșița este o universitate de stat acreditată, 
”iar diplomele de la toate specializările sunt recunoscute în toate țările UE. 

Pregătire și abilități dobândite:

(IM) Proiectarea și simularea asistată de 
calculator a sistemelor mecanice;  
Proiectarea, exploatarea şi evaluarea sistemelor 
mecanice.

(IEDM) Proiectarea, fabricația și exploatarea 
sistemelor mecanice; 
Managementul companiilor industriale;
Proiectarea asistată de calculator, constructivă și 
tehnologică.

(EM) Modelarea, simularea, proiectarea și 
utilizarea componentelor și echipamentelor 
electrice și de acționare electromecanică; 
Implementarea sistemelor cu microcontrolere.

(INFO) Modelare, simulare și proiectare asistată 
de calculator în domeniul științelor inginerești 
aplicate;

Oportunități de carieră:

(IM) Inginer mecanic; 
Referent de specialitate inginer mecanic; 
Proiectant inginer mecanic.

(IEDM) Inginer economist; 
Inspector de specialitate inginer mecanic; 
Specialist mentenanţă mecanică.

(EM) Inginer electromecanic; 
Proiectant inginer electromecanic; 
Inginer electrotehnist.

(INFO) Inginer de sistem în informatică; 
Programator; 
Proiectant inginer de sisteme și calculatoare;
Domeniul IT.



Pregătire și abilități dobândite:

Înțelegerea mecanismelor pieței;
Înființarea și gestionarea unei afaceri;
Abilități de negociere și vânzare;
Abilități de gestiune a unui business online;
Management de proiect și accesarea de 
fonduri europene.
Managementul afacerilor în comerț, turism și 
servicii;
Finanțarea afacerilor și întocmirea de planuri 
de afaceri;
Evidența contabilă și gestiunea fiscală a 
activităților economice.

Oportunități de carieră:

(MK) Specialist în marketing;
Specialist în relații publice;
Consilier economist în comerț și marketing;
Asistent brand manager;
Asistent în relații publice și comunicare;
Webdesigner.

(ECTS) Manager societate comercială;
Administrator patrimoniu;
Analist servicii client;
Consilier / expert / inspector / referent în 
comerț, marketing sau management;
Consultant management;
Manager de proiect / Manager de produs.

(CIG) Manager financiar; 
Inspector taxe și impozite;
Ofițer bancar de credite / analist financiar;
Auditor financiar / auditor intern;
Consultant fiscal;
Expert contabil.

Programe de studii - licență Capacitatea de     
         școlarizare:

Marketing (MK)       75 locuri
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS)            60 locuri
Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)   75 locuri

Programe de studii - master

Marketing și Comunicare în Afaceri    50 locuri
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii  50 locuri
Expertiză Contabilă și Evaluarea Firmei    50 locuri

Tel.: +40 374 810708
secretariat_fse@uem.ro ADMITERE 2018

puncte în plus

Aici totul 
”depinde  

”de mine!

   el mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea tu însuți...
   Dacă ești creativ și motivat, te vom învăța cum să fii independent 
   financiar fructificând oportunități de afaceri!C

Facultatea de Stiinte Economice, ,
#2 - instruire aplicată & practică în firme

În universitatea noastră activitățile didactice sunt centrate pe relevanța lor 
practică, studenții desfășurând stagii de practică în firme pe durata 
întregului semestru. 

www.facebook.com/UEM-Resita



Tel.: +40 374 810721
secretariat_fss@uem.ro

Programe de studii - licență Capacitatea de                 
         școlarizare:

Administrație publică (AP)      50 locuri 
Asistență socială (AS)      65 locuri
Educație fizică și sportivă (EFS)     50 locuri
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)  65 locuri
Teologie ortodoxă didactică (TOD)    30 locuri

Programe de studii - master

Administrație publică europeană               50 locuri
Managementul serviciilor de asistență socială   50 locuri 
Studii de teologie pastorală și misiune creștină   50 locuri 

Aici 
”mi-am făcut 

prieteni  
”adevărați!

   el mai bun mod de a te descoperi pe tine însuți este de a-i ajuta 
   pe alții. Dacă vrei să ai o contribuție decisivă la îmbunătățirea 
   societății în care trăim, atunci te așteptăm să lucrăm împreună! 
 

C
Facultatea de Stiinte Sociale,
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puncte în plus
#3 - locuri fără taxă & costuri minime

Șansele studenților noștri de a ocupa un loc fără taxă sunt mult mai mari.
În plus, cheltuielile cu cazarea, masa și transportul sunt mai mici.
 

www.facebook.com/UEM-Resita

Pregătire și abilități dobândite:

(AP) Dobândirea cunoștințelor teoretice și 
formarea abilităților practice în domeniul 
administrației publice.

(AS) Îndrumarea și consilierea persoanelor 
fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și 
organizațiilor pentru rezolvarea problemelor 
sociale.

(EFS) Cunoștințe și abilități practice pentru 
formarea și dezvoltarea potențialului psiho-
motric al omului pe tot parcursul vieții.

(PIPP) Proiectarea, realizarea și evaluarea 
activităților specifice procesului instructiv-
educativ din învățământul primar și preșcolar.

(TOD) Dobândirea cunoștințelor necesare pentru 
a activa ca preot și profesor de religie.

Oportunități de carieră:



Tel.: +40 374 810709
secretariat_id@uem.ro

Programe de studii - licență Capacitatea de     
         școlarizare:

Marketing - învățământ la distanță (MK-ID)                75 locuri
Administrație publică - învățământ la distanță (AP-ID)               75 locuri

Aici niciodată 
”nu este prea târziu 
să înveți 

”lucruri noi

   hiar dacă ai un loc de muncă și/sau ești într-o altă etapă a vieții, 
   nu înseamnă că trebuie să renunți la visele tale!!!Cunoștințele 
   teoretice sunt mai ușor de înțeles dacă sunt filtrate prin experiență. C

Departamentul de Învătământ la Distantă, ,
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puncte în plus
#4 - program flexibil

Prin forma de învățământ la distanță și platformele e-learning utilizate 
în cadrul programelor de studiu oferim studenților posibilitatea 
de a urma cursurile indiferent care le este programul zilnic.
 

www.facebook.com/UEM-Resita



Tel.: +40 374 810711
birelex@uem.ro

De aici
”am descoperit  

”lumea!

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa oferă studenţilor săi posibilitatea 
de a beneficia de bursă pentru a studia sau pentru a efectua un stagiu de 
practică prin programul Erasmus+.

Promovând o largă deschidere spre străinătate, Universitatea „Eftimie 
Murgu” din Reşiţa îmbină în strategia dezvoltării învăţământului şi 
cercetării tradiţia şcolii româneşti cu experienţa acumulată de instituţiile 
similare din alte ţări. Începând cu anul 1990, au fost stabilite parteneriate 
cu universităţi din Germania, Italia, Belgia, Spania, Finlanda, Polonia, 
Ungaria, Franţa, în cadrul cărora s-au realizat schimburi de experiență 
între studenţi, cadre didactice şi cercetători, precum şi importante 
colaborări în domeniul dezvoltării curriculare şi al cercetării ştiinţifice. 

umea este o carte iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină 
a cărții... Indiferent de specializarea pe care o vei alege, îți vom 
găsi un loc în Europa în care să-ți consolidezi cunoștințele.L

Biroul Erasmus+
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puncte în plus
#5 - burse în străinătate

Șansa studenților și absolvenților noștri de a beneficia de o bursă Erasmus+
este mai mare.
 

www.facebook.com/UEM-Resita

UNGARIA
     "Dunaujvarosi Egyetem" University of 
       Dunaujvaros

FRANȚA
     Université de Bretagne Occidentale - 
     UBO (Brest)
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