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semestre, restul de credite necesare 

1. Arhitectura sistemelor de calcul

2. Sisteme încorporate

materiilor din cadrul celor cinci 
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Resursele online nu substituie 

interactivitate.
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Note de intrare

Calendarul de admitere

700 locuri
 550 de locuri bugetate 

150 de locuri cu taxa
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Documente necesare la admitere

2. Trei fotografii tip buletin de 
identitate

, 

6. 
înscriere 

7. Dosar plic.

Programa pentru examenele de 
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De mâncare



,Cei patru ani p  acum la facultate au fost unici... m-au înv c  facultatea nu reprez  doar o 
de cursuri în Ea este o  de oamenii ce se aici. Este o de oameni în 

care cele mai variate tipuri de inf Este deseori o încercare în f ta în f ; poate fi uneori un 
chin, alteori un loc inedit de a fi.”

,,Ceea ce îmi place la facultate este faptul atunci când intri aici, de fapt intri într-o comunitate de oameni bine 
cu care schimba inf din  diverse  domenii, care sunt  

care te motiv pentru a în lucruri noi. T am dobândit încredere, mi-am modificat modul de a gândi de a 
aborda orice problem ”

           Adrian Cristea,

,,În primul semestru, eram speriat , nu mai avea nimic legatu  cu liceul, totul era nou. Dar am observat c  
sunt la fel de de noul ritm, lucru care ne-a legat destul de mult astfel am împreun  s  ne adapt m. 

Un soi de prietenie în timp a stat la baza form rii unor pot s  zic acum c  în facultate am 
cunoscut cei mai oameni am format cele mai strânse prietenii.”        

 Iulia Bejan

,,Îmi place la facultate faptul pune sa gândesc, fac ceva practic. Un exemplu ar fi temele de programare, care 
cer ingeniozitate -  ce satisf e foarte mare.  chiar uneori e foarte mult de 
m car simt realizez ceva ce îmi va folosi în ”

Lavinia Petrache

“Pasiunea mea pentru inf mi-a îndreptat spre Facultatea de Calculatoare. Facultatea îmi 
of or constitui 
puncte de reper în devenirea mea prof Pornind de la lui Albert Einstein, conform "Valoarea unui 
om în ceea ce el nu în ceea ce este capabil consider Facultatea de 
Calculatoare îmi dezv pasiunea pentru spiritul în atingerea perf ” 

 Dumitru-Cristian Tr

,,Unul din lucrurile care mi-au pl cut cel mai mult în cei aproape 4 ani în facultate este cu care 
un student are acces la informa Fie am întrebat profesorul de la curs, fie am cerut suplimentare  în 
laborator, de fiecare am un prompt am o încurajare în acest sens.”

,,Ceea ce mi se pare deosebit la facultatea mea este faptul la  încredere i siguran . Nu este vorba de 
lucrurile pe care le-ai în nu este vorba de formule, de scheme, este vorba de gândirea pe care creezi în 4 ani de 
facultate pe bune. Da  este numesc cel mai important lucru cu care am r mas în urma f acesta ar fi 
încrederea în puterile mele de a aborda orice cu succes.”

,,Fiecare dintre noi caut  s în  un drum social profesional cât mai înc rcat de satisf Nu vom putea 
merge pe un astfel de drum dac bagajul pe care îl c r m cu noi nu ne este util. În acest sens, Facultatea de Automatic
Calculatoare s-a dovedit a fi alegerea potrivit pentru mine, asigurându-mi uneltele adecvate. Dup absolvire, pot alege 
atât calea unui inginer sau a unui om de , cât pe aceea a unui manager sau businessman. Perspectivele mele 
sunt nelimitate.”

                   Gheorghe Sârbu  

www.acs.pub.ro

facebook.com/acsblog


