
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ 

  CAZARE ȘI MASĂ 

Universitatea Bioterra din Bucures ti are aproximativ 
400 de locuri de cazare situate î n campus, la nga  sa lile 
de curs. Camerele sunt bine echipate pentru nevoile 
student ilor (sa li de lectura , televizoare, buca ta rii, zone 
de relaxare etc.). 

Campusul universitar ofera  student ilor o cantina  de 
aproximativ 250 de locuri. 

 Apartament cu 1 persoană - 300 euro / 
lună de persoană  

 Apartament cu 2 persoane - 150 
euro / lună de persoană  

 Apartament cu 4 persoane - 80 
euro / lună de persoană  

 3 mese pe zi - 10 euro  

 6 centre de recreere: litoral + munte + Delta 
Dunării - 30 euro / alimentația de zi cu zi 
inclusă  

 Program de studii universitare de 3 ani 

/ 180 credite/ Studii complete 

 Taxă: 1700 Euro, limba de predare En  

 Taxă: 1300 Euro, limba de predare Ro  

La finalizarea programului Informatică 

aplicată, absolvenții vor avea următoarele 

competențe: 

 Programarea în limbaj de nivel inalt  

 Dezvoltarea și întreținerea aplicațiilor IT  

 Utilizarea instrumentelor IT într-un 

context interdisciplinar  

 Utilizarea cunoștințelor teoretice și a 

modelelor formale în diverse situații 

  Proiectarea și administrarea bazelor de 

date  

 Proiectarea și administrarea rețelelor de 

calculatoare  
Alege inteligent, alege Bioterra! 



  FACULTATEA DE  

INFORMATICĂ 

Ne pasă de viitorul tău! 

www.bioterra.ro  

       

+40 769116453 

adrian.beteringhe@bioterra.ro  

Adresa: Str. Gârlei, Nr. 81, Sector 1, 
București, România 

www.bioterra.ro 
www.facebook.com/bioterra1990  

Admitere online: 
www.vreaulafacultate.ro 

 

Absolvenții specializării "Informatică 
aplicată" pot lucra în calitate de 
consultant IT, programator, manager de 
sisteme informatice, proiectant de 
sisteme informatice, dezvoltator de 
software, administratori de baze de date 
și rețele de calculatoare, în companii și 
companii de software, în diverse domenii 
private sau publice. 

Motive pentru care ar trebui 

să studiezi  

Informatica 

aplicată 

Studenții primesc instruire aprofundată 

în următoarele domenii :  

 tehnologii de programare  

 Inteligență artificială 

 Baze de date 

 Retele de calculatoare 

 Dezvoltarea de aplicații mobile, 

           jocuri 

Deținătorul diplomei de licență are, de 

asemenea, acces la studii de învățământ 

superior în același domeniu de studiu și 

la studii profesionale de masterat în 

domenii conexe.  

București, limba de predare: Ro / En 

Filiala Buzău, limba de predare: Ro 

  UNIVERSITATEA 
BIOTERRA BUCUREȘTI 


