
Legenda 
 

DM: domenii de master 
Arh.  - Arhitectură 
CTI  - Calculatoare şi tehnologia informaţiei 
IS  - Ingineria sistemelor 
Inf.  - Informatica 
Ing. ch. - Inginerie chimică 
Ing. med. - Ingineria mediului 
Ing. civ.+ inst.- Inginerie civilă şi instalaţii 
Ing. geod. - Inginerie geodezică 
Ing. electr.+tel.- Inginerie electronică şi telecomunicaţii 
Ing. el.  - Inginerie electrică 
Ing. en. - Inginerie energetică 
Ing. şi man. - Inginerie şi management 
Ing. mat. - Ingineria materialelor 
Ing. aut. - Ingineria autovehiculelor 
Ing. tr.  - Ingineria transporturilor 
Ing. ind. - Inginerie industrială 
Ing. mec. - Inginerie mecanică 
Şt. ing. apl. - Ştiinţe inginereşti aplicate 
Mec. şi rob. - Mecatronică şi robotică 
Şt. ale com. - Ştiinţe ale comunicării 
 
DL: domenii de licenţă 
Arh.  - Arhitectură 
CTI  - Calculatoare şi tehnologia informaţiei 
IS  - Ingineria sistemelor 
Inf.  - Informatica 
Ing. ch. - Inginerie chimică 
Ing. med. - Ingineria mediului 
Ing. civ. - Inginerie civilă 
Ing. inst. - Ingineria instalaţiilor 
Ing. geod. - Inginerie geodezică 
Ing. electr.+tel.- Inginerie electronică şi telecomunicaţii 
Ing. el.  - Inginerie electrică 
Ing. en. - Inginerie energetică 
Ing. şi man. - Inginerie şi management 
Ing. mat. - Ingineria materialelor 
Ing. aut. - Ingineria autovehiculelor 
Ing. tr.  - Ingineria transporturilor 
Ing. ind. - Inginerie industrială 
Ing. mec. - Inginerie mecanică 
Şt. ing. apl. - Ştiinţe inginereşti aplicate 
Mec. şi rob. - Mecatronică şi robotică 
Şt. ale com. - Ştiinţe ale comunicării 
Matem. - Matematică 
Fizică  - Fizică 
Chimie  - Chimie 
Şt. med. - Ştiinţa mediului 



Alte MŞN - alte domenii de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare 
Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Ing. aerosp. - Inginerie aerospaţială 
Ing. mar. şi - Inginerie marină şi navigaţie 
            nav. 
Alte ŞI - alte domenii de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare Ştiinţe 

inginereşti 
Săn. - Sănătate 
Alte ŞBB - alte domenii de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare Ştiinţe 

biologice şi biomedicale 
Manag. - Management 
Mark. - Marketing 
Şt. adm. - Ştiinţe administrative 
Alte ŞS - alte domenii de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare Ştiinţe 

sociale 
Limbi mod. - Limbi moderne aplicate 
            apl. 
Urb. - Urbanism 
Alte ŞUA - alte domenii de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare Ştiinţe 

umaniste şi arte 
 


