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PROGRAME DE STUDII

UTCB face parte din prima universitate europeana EU-CONEXUS 
“European University for Smart Urban Coastal Sustainability”

Alianţa formată din universităţile europene: La Rochelle (LRUniv), Franţa, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti, Universitatea de Agricultură din Atena (AUA), Grecia, Universitatea din Klaipeda (KU), Lituania, Universitatea
Catolică din Valencia (UCV), Spania şi Universitatea din Zadar (UNIZD), Croaţia reprezintă un poll de expertiză şi
competenţe, peste 3.400 de cadre didactice şi cercetători asigurând pentru un număr de peste 41.200 studenţi,
masteranzi şi doctoranzi programe de studii de înalt nivel şi proiecte de cercetare aplicată.



De ce să aleg o carieră în construcții?

De ce cu predare în engleză sau
franceză?



Ce îmi oferă o carieră în construcții?
Ce imi ofera studiile în engleză sau franceză?
Ingineria civilă îți oferă posibilitatea unei cariere de succes. Vei lucra într-un
domeniu vital pentru societate și îți va permite să lași ceva lumii prin proiecte
ce fac viața mai bună și mai sigură.

Pregătim ingineri în cadrul programelor de studii universitare de licență, cu 
predare in limba engleză și franceză, cu competențe recunoscute în proiectarea
clădirilor, execuția lucrărilor de construcții, managementul lucrărilor de 
construcții, administrație publică.

Studiile în engleză sau franceză îți oferă oportunități sporite în companii 
multinaționale sau de outsourcing, atât în țară, cât și în străinătate. Cei peste 
1200 de absolvenți lucrează cu succes în lumea întreagă, în proiectarea, 
execuția și managementul construcțiilor, în învățământ și cercetare. 

De ce specializarea Traducere și Interpretare?

Specializarea Traducere și Interpretare, program de studii oferit tot de 
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, formează specialiști capabili să 
răspundă nevoii de traducători non-literari de pe piața românească și 
internațională. Dubla calificare, de traducător și interpret, obținută de 
absolvenți îți poate deschide o carieră de freelancer. 



Ce oportunități îmi oferă 
Facultatea de Inginerie 

în Limbi Străine?



Competențe lingvistice
Cunoașterea avansată a unei limbi străine nu este o barieră.
Avem grijă de îmbunătățirea nivelului tău de cunostințe de engleză și 
franceză. Pe parcursul studiilor, iți vei perfecționa limbajul tehnic 
internațional.

Vei face parte dintr-o comunitate academică internațională și vei putea 
beneficia de burse de studii în instituții academice din străinatate. 

Vei face parte din prima Universitati Europene EU CONEXUS, principala
instituție transnațională și multilingvistă de învățământ superior și de 
cercetare, specializată pe tematica dezvoltării sustenabile și inteligente a 
zonelor de coastă, creștere și economie albastră printr-o abordare
globală, digitalizare și colaborare cu mediul extern.

Poti obtine simultan două diplome europene în cadrul acordurilor de 
dublă diplomă încheiat între UTCB și universități europene și vei învăța și 
de la profesori străini care predau în facultatea noastră.



Vei face parte dintr-o comunitate 
internațională de specialiști

De la primii pași, vei fi îndrumat și sprijinit de o echipă de profesori tineri, o 
parte absolvenți ai acestei facultăți.

Pregătirea oferită de Facultatea de Inginerie în Limbi Străine din cadrul 
Universității Tehnice de Construcții București iți oferă oportunități sporite de 
angajare în cadrul firmelor românești sau multinaționale, cu activitate în 
România sau în străinatate.



Burse

Universitatea Tehnică de Construcții București oferă studenților FILS:
• burse sociale 700 lei
• bursa de merit 1 – 1050 lei
• bursa de merit 2 – 840 lei
• bursa de performanță – 1400 lei
• bursa specială pentru activitate de cercetare, activități extra-curriculare și
de voluntariat, performanțe cultural-artistice deosebite – 490 lei
• bursele pentru mobilități externe 280 euro (UTCB) + 520 euro (Erasmus+)



Ce facilități îmi oferă campusul?



Campusul UTCB Tei

Studentii FILS  beneficiază de facilitățile campusului UTCB Tei:

• 2400 locuri de cazare în cămine studențești, la 3 minute de 
universitate

• cantină studențească
• sală de sport modernă



Cum mă înscriu la admitere?



ADMITERE 2022

Admiterea 2022 se va desfășura online, pe bază de dosar 
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) oferă 
pregătire pentru programele de licență și master la 
specializările “Inginerie Civilă”  în limba engleză / franceză și 
“Traducere și interpretare”.



TE AȘTEPTĂM!Pentru orice informații ai nevoie, ne poți
contacta telefonic sau online:

021 242 02 32

secretariat.fils@utcb.ro

http://fils.utcb.ro

Facultatea de Inginerie În Limbi Străine




