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1975
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1991

2022

Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti, a avut în componenţa

sa, de la început, Facultatea de Prelucrarea Ţiţeiului –

denumită ulterior Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea

Petrolului şi Gazelor

Facultatea a fost transferată la Institutul de Petrol şi Gaze

Ploieşti

Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi
Gazelor şi-a schimbat denumirea în Facultatea de
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.

De la înfiinţarea sa şi până în prezent, în cadrul Facultăţii
de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie s-au format mai
mult de 6700 specialişti.

1997
Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a fost
inclusă în indexul FEANI (Federation Europeene
D’Asociations Nationales D’Ingenieurs),

Scurt istoric



FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

5 Programe de master

2  Domenii de Licență și Master

4  Programe de licență

1 Domeniu de Doctorat



Licență

Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie (Ro)

I   Petroleum Processing and Petrochemistry (En-new)

Controlul şi Securitatea Produselor Alimentare (Ro)

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (Ro)

Master

Inginerie Chimică Asistată de Calculator pentru Rafinării şi Petrochimie-1,5 ani (Ro)

Tehnologii Avansate în Prelucrarea Petrolului - 1,5 ani (Ro)

Tehnologii Avansate în Ingineria Protecţiei Mediului - 1,5 ani (Ro)

Chemical Engineering for Refineries and Petrochemistry – 1,5 ani (En - New)

Controlul Calităţii Produselor şi a Factorilor de Mediu - 2 ani (Ro)

Doctorat

Inginerie Chimică

OFERTA FACULTĂȚII TPP



Prelucrarea Petrolului și 

Petrochimie

Domeniul de licenţă

Inginerie Chimică

4 ani/8 semestre

• Inginer tehnolog în rafinării și combinate petrochimice din țară

și din străinătate

• Inginer tehnolog în institute de proiectare pentru industria

chimică și petrochimică

• Inginer tehnolog în institute de cercetare pentru industria

chimică și petrochimică

• Inginer în companii din domeniul transportului și depozitării

hidrocarburilor

Oportunități de carieră:



Petroleum Processing and 

Petrochemistry (în engleză)

Domeniul de licenţă

Inginerie Chimică

4 ani/8 semestre

• Inginer tehnolog în rafinării și combinate petrochimice din țară și

din străinătate

• Inginer tehnolog în institute de proiectare pentru industria

chimică și petrochimică

• Inginer tehnolog în institute de cercetare pentru industria chimică

și petrochimică

• Inginer în companii din domeniul transportului și depozitării

hidrocarburilor

Oportunități de carieră:



Controlul și Securitatea Produselor 

Alimentare

Domeniul de licenţă

Inginerie Chimică

4 ani/8 semestre

• Inginer în companii din industria alimentară

• Inspector de specialitate în industria alimentară

• Inginer de cercetare în controlul calității și

securității produselor alimentare

• Auditor în domeniul siguranței alimentare

• Consilier inginer industria alimentară

• Specialist în cadrul oficiilor de protecție a

consumatorilor

Oportunități de carieră:



Ingineria și Protecția Mediului în 

Industrie

Domeniul de licenţă

Ingineria Mediului

4 ani/8 semestre

• Inginer în compartimentele de mediu ale companiilor

industriale

• Auditor de mediu

• Expert în agenții de mediu

• Consilier pe probleme de mediu în organisme

naționale și internaționale

• Cercetător științific în instituțiile de protecția mediului

Oportunități de carieră:
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Masterat

Peste 6700 de absolvenți

Doctorat

Licență
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Peste 30 de cadre didactice

Peste 20 de laboratoare 
destinate studenților de la 
licență

10 laboratoare destinate 
cercetării, doctoranzilor și 
masteranzilor

Peste 4000 de citări în 
baze de date 
internaționale

Peste 30 de teze de doctorat finalizate

Peste 300 de articole publicate 
în reviste cotate ISI

Mai mult de 100 de diplome 
primite de studenți la diverse 
conferințe



Oportunități pentru studenți

7 cămine

1700 locuri de cazare

O cantină

Camere cu 1, 2,3, 4 paturi



Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de
burse:

a) burse pentru stimularea performanței, care se
distribuie conform regulamentelor interne ale
universităților și care pot fi împărțite în burse de
merit și de burse de performanță;

b) burse sociale, pentru susținerea financiară a
studenților cu venituri reduse,

c) burse din alocații bugetare sau venituri proprii
extrabugetare ale Universității Petrol-Gaze din
Ploiești,

d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori
economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.

Oportunități pentru studenți-burse



Oportunități pentru studenți-Burse în străinătate

(14)(2)

20 de ț ă r i :

(1) (1)

(2)

• Departamentul de Relaţii Internaţionale sprijină interesul

permanent al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în direcţia

dezvoltării colaborării cu universităţi din străinătate având peste 20

de acorduri semnate.

• Derularea unor programe europene dedicate mobilităţilor pentru

studenţi precum Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Leonardo

da Vinci.



Oportunități pentru studenți-sala de 
sport



Oportunități pentru studenți-
Biblioteca



Oportunități pentru studenți-Casa de 
cultură



Oportunități de carieră
Proiectant 

inginer 
chimist

Referent de 
specialitate 

inginer 
chimist

Expert 
inginer 

petrochimist

Inginer
chimist in 
industria

alimentara

Inginer de 
cercetare în 
petrochimie, 
carbochimie
si protectia

mediului

Cercetător în 
petrochimie 

şi 
carbochimie

Inginer 
chimist

Inginer 
petrochimist




