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Dragi  studenţi, viitori ingineri, 

 
Trăiţi unul din momentele marcante ale vieţii voastre. Acum vă 

alegeţi viitorul drum profesional. Alegerea trebuie să fie una 
înţeleaptă, dar şi curajoasă, punând în balanţă aspiraţiile unei cariere 
de succes, cu competenţele şi talentele voastre.  

Dacă mulţi spun că facultatea este doar o altă lungă călătorie, eu 
aş adăuga că este una fascinantă... o călătorie care va schimba 
viziunea voastră despre cunoaştere, transformându-vă dintr-un 
simplu consumator sau observator, într-un creator. 

Unii dintre voi visează să inventeze o marcă nouă de electronice. 
Poate visaţi să aduceţi energia solară în casele vecinilor voştri sau 
vreţi să construiţi o maşină care rulează cu energie eoliană. Dacă aţi 
răspuns afirmativ la aceste întrebări, o carieră în inginerie electrică 
pare mai mult decât potrivită pentru voi…o carieră pe care puteţi s-o 
construiţi cu ajutorul Facultăţii de Inginerie Electrică din Craiova. 

Facultatea noastră are capacitatea să pregătească specialişti ai 
viitorului. Disciplinele care traversează domenii de la cunoaşterea 
maşinii electrice la sistemele electroenergetice, de la materiale 
compozite la supraconductoare, de la mecanica fluidelor la instalaţiile 
de purificare a mediului sau de la cunoaşterea componentelor hard-
ware la interacţiunea calculatorului cu reţeaua de alimentare, dau 
programului nostru de studii un caracter novator, multidisciplinar. 

Studiile universitare în inginerie electrică vă lărgesc orizontul de 
cunoaştere tehnologică şi vă pregătesc pentru o carieră de succes în 
domenii de la proiectarea şi realizarea maşinilor electrice, până la 
implementarea sistemului calităţii european, de la realizarea celor 
mai complicate echipamente electrice până la tranzacţionarea pe 
piaţă a energiei, de la protecţia mediului până la realizarea autove-
hiculelor, aeronavelor sau reţelelor electrice inteligente. 

La Facultatea de Inginerie Electrică vă puteţi transforma visul în 
realitatea unei profesii a viitorului, garantându-vă competenţe 
profesionale reale, căutate şi apreciate acasă, în Europa sau oriunde 
în lume. 

Fiţi gata de drum! 
                               
 

Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Prof. Univ. Dr. Ing. Marian CIONTU 
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Orare  

web: http://elth.ucv.ro/student1/

index.php?path=Orare/  

Informaţii despre planificarea 

examenelor  

 web: http://elth.ucv.ro/student1/

index.php?path=Programarea+examenelor/  

Teme de licenta 

http://elth.ucv.ro/php/Proiecte/

tTemeNetlist.php 

Tabere studentesti 

http://ie.ucv.ro/index.php/studenti/avizier

-secretariat/297-tabere-studentesti-2015 

Profil facebook FIE 

https://www.facebook.com/profile.php?

id=100008483869459&fref=ts 

  

  

  

 

 

Burse ERASMUS 

http://ie.ucv.ro/index.php/relatii- 

internationale/lifelong-learning-

programme-erasmus/mobilitati-

studentesti/290-burse-erasmus 

Regulamente studenti 

http://www.ucv.ro/pdf/invatamant/ 

management/regulamente/ 

Regulamente%20student 

 

Adrese utile  

 http://elth.ucv.ro/student1/Adrese%

20utile.html  

Link-uri utile 
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FIE – SCURT ISTORIC 

Ingineria electrică la Craiova are o tradiţie remarcabilă, fiind a doua 
instituţie de învăţământ superior tehnic înfiinţată în regiune.  
1951 - Ia fiinţă în Craiova "Institutul de Maşini şi Aparate Electrice“, care 
a funcţionat pentru început doar cu Facultatea de Electrotehnică.  
1957 - Institutul craiovean este subordonat Institutului Politehnic din 
Bucureşti până în 1958, când este desfiinţat. 
1966 – Este reactualizat învăţământul superior tehnic în Craiova prin 
înfiinţarea Facultăţii de Electrotehnică, în cadrul Universităţii din 
Craiova.  
1990 - Din Facultatea de Electrotehnică se desprind Facultatea de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică şi Facultatea de 
Electromecanică. 
2012 – Fuzionează Facultatea de Electrotehnică cu Facultatea de 
Inginerie Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială, formând 
actuala structură, Facultatea de Inginerie Electrică. 
 
FIE - ACREDITARE 

Instituţia a fost reacreditată prin legea 88/1993. 
Toate specializările domeniilor de studiu au fost de asemenea evaluate 
şi acreditate de către ARACIS - Agenţia Română pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior. 

Informaţii importante despre FIE 
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Perspective de angajare 

  

  

  

  

Companii 

Grup Renault  

ADREM 

Uzina Ford 

Cummins 

Pirelli 

INCESA 

ICMET Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare si Incercări pentru 

Electrotehnică 

CEZ 

HIDROELECTRICA 

EON  

COMPLEX ENERGETIC  OLTENIA 

ENEL 

ANRE 

SMART 

Transelectrica 

Agentia de mediu 

Fabrica de avioane Craiova 

 

Domenii 

Auditare 

Inginerie 

Cercetare 

Proiectare 

Consultanţă 

Automatizare 

Reglementare 
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Facilitati oferite 

v Studii gratuite 

v Acces în cele 16 laboratoare didactice şi de cercetare moderne  

v Acces în cele 6 săli cu reţele de calculatoare şi asistenţă de  specialitate  

v Bibliotecă informatizată 

v Cursuri on-line pe pagina web  

v Programe de studii compatibile cu Sistemul European de Credite 
Transferabile 

v Burse de performanţă, de merit, de studiu şi sociale 

v Stagii de practică finanţate prin program POSDRU desfăşurate în companii 
industriale: Electroputere (sectiile care au ramas), Uzinele Popeci, CEZ, 
Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Pirelli, Renault Technologie 
(adresate masteranzilor) 

 v Burse de studiu, de cercetare şi vocaţionale în străinătate 

v Consiliere pentru orientare în carieră prin Centrul de Consiliere Profesională  

v Stagii de master şi doctorat  

v Posibilitatea participării la contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, 
inclusiv în cadrul INCESA Infrastructura de Cercetare Aplicată a UCv  

v Trafic Internet nelimitat, cu acces gratuit  

v Cazare într-un campus modernizat 

v Bază sportivă 

Facultatea de Inginerie Electrică 
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CIFRE 

  

 

1115 studenţi la cursuri de zi cu frecvenţă 
5 domenii de licenţă cu 8 specializări – 966 studenţi 
5 specializări de masterat – 239 studenţi 
90 studenţi la cursuri cu frecvenţă redusă 
53 cadre didactice titulare 
5 centre de cercetare la nivelul facultăţii 
5 conducători de doctorat 
1200 m2 săli de curs 
450 m2 săli de seminar 
3100 m2 săli de laborator 
50 m distanţă faţă de 1 cămin studenţesc modern  
50 m distanţă de bibliotecă 
100 m distanţă de City Mall Electroputere 
3 km distanţă de centrul oraşului 
3 km distanţă de cinematograf şi teatru 
3,3 km distanţă de Parcul Romanescu 
4,2 km distanţă de Stadionul Ion Oblemenco şi Sala Polivalentă 
40% din energia electrică la nivel naţional se produce în Oltenia 
50% din mărcile de autovehicule produse în ţară se fabrică la Craiova 
(Ford România) 

NN motive să alegi FIE 
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Misiune şi obiective FIE 

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică constă în formarea de specialişti cu 
competenţe şi abilităţi superioare în domeniile de studiu în care şcolarizează la 
cele trei niveluri: licenţă, masterat şi doctorat, în conformitate cu cerinţele 
actuale ale angajatorilor, precum şi dezvoltarea de cercetări teoretice şi 
aplicative de înalt nivel. 
 
Pentru realizarea misiunii asumate, Facultatea de Inginerie Electrică îşi propune 
să  atingă următoarele obiective: 
1. Perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi 
a metodelor de predare, în concordanţă cu strategia şi standardele naţionale şi 
internaţionale şi crearea condiţiilor care să permită studenţilor obţinerea de 
competenţe cerute de către piaţa forţei de muncă. 
2. Dezvoltarea şi modernizarea permanentă a bazei materiale aferentă 
procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică. 
3. Asigurarea unităţii între procesul didactic, cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
practică. 
4. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar. 
5. Constituirea şi consolidarea unui corp profesoral bine pregătit profesional, 
selectat prin concursuri, pe baza unor criterii riguroase. 
6. Dezvoltarea specifică în anumite direcţii, de aprofundare a unor domenii 
ştiinţifice de tradiţie, dar şi de pătrundere în altele noi. 
7. Participarea comunităţii universitare la programe locale, naţionale şi 
internaţionale iniţiate şi dezvoltate pentru învăţământul superior. 
8. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, de proiectare, 
tehnologică, de fabricaţie, consultanţă şi expertiză. 
9. Permanentizarea acţiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi 
creşterea vizibilităţii internaţionale. 
10. Editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes 
universitar, pe plan didactic şi ştiinţific, în funcţie de cerinţele practicii 
economico-sociale, zonale şi naţionale. 
11. Perfecţionarea    continuă   a   pregătirii   cercetătorilor,   prin   programe   de   
doctorat   şi specializare în ţară şi străinătate, promovarea relaţiilor de 

cooperare naţională şi internaţională în domeniul cercetării cu alte 

universităţi. 
12. Implementarea principiilor de management al calităţii. 
13. Îmbunătăţirea indicatorilor de calitate în concordanţă cu standardele 
ARACIS. 
14. Promovarea imaginii facultăţii în mijloace mass-media. 

Facultatea de Inginerie Electrică 
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Colaborare internaţională 

În anul 2014 s-au menţinut şi s-au semnat contracte instituţionale cu universităţi 
de prestigiu din Franţa, Germania,  Italia, Spania, Grecia. 

 
Acorduri Erasmus+ în vigoare în 2014  

Universitatea parteneră 

Mobilităţi studenţeşti outgoing 

Mobilităţi 
cadre 

didactice 
outgoing 

/ 
incoming 

Licenţă Master Doctorat 

Université Paul Sabatier Toulouse III x x   x 

Univ. Catholique de Lille x     x 

Université de Franche-Comté, 
Besançon 

  x x x 

Hochschule Darmstadt x x   x 

Université Catholique de Louvain   x   x 

Politecnico di Torino   x x x 

Universite de Bourgogne-Dijon x       

Université de Poitiers   x x x 

Technological Educational Institute 
of Patras 

x x   x 

University of La Rioja, Spain x     x 

Université Paris Sud – IUT de Cachan   x   x 
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Planuri de învatamant 
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Domenii şi programe de studiu 

Programe de Licenţă – învăţământ de zi (4 ani – 240 credite) 

 
 

Programe de Masterat (2 ani - 120 credite) 

 
 

Programe de Licenţă – învăţământ cu frecvenţă redusă (4 ani – 240 credite) 

 
 
La nivelul doctorat facultatea şcolarizează în domeniile Inginerie electrică şi 
Inginerie energetică. 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

Inginerie 
Electrică 

Sisteme electrice 
Electromecanică 
Inginerie electrică şi calculatoare 

Inginerie 
Energetică 

Termoenergetică 
Ingineria sistemelor electroenergetice 

Ştiinţe 
inginereşti 
aplicate 

Informatică aplicată în inginerie electrică 
(Informatică industrială) 

Inginerie 
aerospaţială 

Echipamente şi instalaţii pentru aviaţie 

Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

Inginerie 
Electrică 

Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în 
sisteme electrice 
Sisteme electromecanice complexe 
Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul 
mediului 

Inginerie 
Energetică 

Sisteme energetice informatizate 

Inginerie 
aerospaţială 

Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială 

DOMENIUL SPECIALIZAREA 

Inginerie Electrică Electromecanică 
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Competenţe şi ocupaţii posibile 
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Planuri de învatamant 
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Competenţe şi ocupaţii posibile 
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Competenţe şi ocupaţii posibile 
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Planuri de învatamant 
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Formaţii de lucru 2014-2015 

IEL (IEC+SE) 1 70 1 3 

  2 44 1 3 

IEC 
(Inginerie 
Electrică şi 
Calculatoare) 

3 28 1 2 

  4 20 1 1 

SE 3 21 1 1 

  4 14 1 1 

IA 1 28 1 2 

EIA 2 22 1 2 

  3 20 1 1 

  4 19 1 1 

IEN 1 59 1 3 

  2 48 1 3 

ISE 3 32 1 2 

  4 25 1 2 

TEN 3 13 1 1 

  4 13 1 1 

TOTAL 
  

476 16 28 
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Structura anului universitar 2014-2015 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 
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Planuri de învatamant 


