
De ce sa devii studentul nostru?

Cine untem?S

Departamentul de Electronică și Telecomunica�ii este un grup dinamic și tânăr
de oameni pasiona�i de electronică și dornici să pregătească viitori ingineri.
Acest departament face parte din Facultatea de Electromecanică a Universită�ii
Maritime din Constan�a - UMC.

fb.com/electronicasitelecomunicatiiumc

De asemenea avem o colaborare foarte bună cu profesori de prestigiu ai
Universită�ii Politehnica București.

Universitatea Maritimă are o tradi�ie puternică în domeniul maritim, dar acest
lucru nu ne împiedică să pregătim cei mai buni ingineri în domeniul
telecomunica�iilor.

Domeniul ingineriei a devenit în ultimii 8 ani cea mai populară alegere a tinerilor
absolven�i de liceu. După terminarea celor 4 ani, absolven�ii se pot însera rapid
pe pia�a muncii din Romania și din străinătate. Specializarea noastră �i acordăî
mobilitate și șanse reale de angajare în marile companii de IT din lume precum
IBM, AT&T, Huawei și Ericsson.

„Am terminat specializarea Tehnologii și Sisteme de
Telecomunicaţii din cadrul Universită�ii Maritime din
Constan�a, unde am întâlnit unii dintre cei mai buni
profesori.

La finalul celor patru ani de studii, am ales să merg la
București pentru a-mi găsi un loc de muncă în domeniul
telecomunica�iilor. M-am angajat la o companie
multina�ională din domeniul telecomunica�iilor (Huawei),
unde lucrez și în momentul de fa�ă.

În același timp, am fost admisă la un program de Masterat în cadrul Universităţii
Politehnica din București. Masteratul a fost destul de ușor de urmat. Am realizat că
nivelul meu de cunoștin�e era același cu al colegilor mei de grupă, faptul că am
terminat facultatea la universită�i diferite era irelevant.”

Neti-Georgiana Sechilă, șef de promoţie

Specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunica ii este dinamică oferind�
posibilitatea studen�ilor să deprindă această meserie sub toate aspectele ei,
inclusiv abilită�i practice în laboratoare dotate cu echipamente de actualitate. În
pregătirea voastră ca viitori ingineri punerea în practică a  principiilor teoretice
stă la baza unei educa�ii complete.

În cercul de electronică
al TST vei găsi tot ce î�i
trebuie pentru a pune în

practică cele mai
îndrăzne�e idei.

Aplicăm ce învă�ăm

v i d e o v i d e o

Iulia-Cezara Mardale

absolventa specializării noastre a obţinut o bursă de doctorat

din partea Délégation Générale des Armements (Direcţia de

Înzestrare a Armatei Franceze) și își pregăt teza deește

doctorat, la Institutul de Electronică și Telecomunicaţii al

Universităţii Rennes , din Franţa.1

"La specializarea TST, în cadrul Universită�ii Maritime

Constan�a, am beneficiat de cadre didactice extraordinare

și de cele mai bine dotate laboratoare la nivel na�ional.

Spiritul competitiv, mediul de lucru dinamic și profesional

cât și încrederea care mi-a fost acordată mereu m-au ajutat

Ștefania Bucuci

să îmi încep cariera la una din cele mai vechi și mai mari companii de

telecomunica�ii din lume: AT&T. Experien�a dobândită în anii de studii m-a ajutat

să fac fa�ă cu brio într-o companie interna�ională, să colaborez cu oameni din

toată lumea și să excelez în tot ce mi-am propus.

Dacă aș avea din nou 19 ani și ar trebui să imi aleg viitorul, aș lua aceeași

decizie. Am investit în mine, am muncit și acum culeg rezultatele."

Studenţii acestei specializări au câștigat premii la numeroase concursuri
aplicative din domeniul electronicii: Premiul I și, respectiv, Premiul I sponsorizat
de Microchip Technology la concursul Digilent Design Contest, Medalia de aur
la concursul InfoMatrix



Și TU po�i beneficia de mobilită�i la

universită�i europene, finan�ate de

programul

Suntem vizibili

Echipa departamentului nostru participă la evenimente știin�ifice interna�ionale
de prestigiu.

Ne bucurăm de colaborări europene cu Institutul Politehnic din Grenoble,
Institutul de Electronică și Telecomunica�ii din Rennes și INSA Centre Val de
Loire, Fran a.�

Tu o�i modela felul în care comunicăm ca societatep !

Str. Mircea cel Bătrân nr.104, Cod 900663

Tel:  + 40 756.13.46.66, Fax: + 40 241 61.72.60

departament.electronica@cmu-edu.eu

www.cmu-edu.eu

fb.com/electronicasitelecomunicatiiumc

Cum să devii
#studentelectronistumc

fb.com/electronicasitelecomunicatiiumc

Dacă ești pasionat de tehnică robo�iși
sau vrei să devii creatorul unei viitoare aplica�ii mobile

te așteptăm să devii studentul nostru.


