Învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă reprezintă o alternativă care permite
efectuarea de studii universitare fără a întrerupe activitatea socială şi / sau profesională

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Informații generale despre admitere: https://www.upg-ploiesti.ro
Admitere online: https://e-admitere.upg-ploiesti.ro/

Vreți să lucrați? Dar și să studiați în același timp?

Specializări ID / IFR – Admitere 2020
Facultatea Inginerie Mecanică și Electrică
https://www.facebook.com/UPGIME/
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - ID
Automatică și Informatică Aplicată – IFR

Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor
https://www.facebook.com/IPG.UPG/
Inginerie de Petrol și Gaze – IFR

Facultatea de Științe Economice
https://www.facebook.com/FSEUPG/
Contabilitate și Informatică de Gestiune - ID
Management – ID
http://idfr.upg-ploiesti.ro - didfr@upg-ploiesti.ro - Departamentul ID / IFR
http://didfr.upg-elearning.ro - platforma de e-Learning a UPG Ploiești

Specializările ID - IFR sunt acreditate? – Da, toate specializarile ID / IFR sunt acreditate.
Diploma obţinută la ID-IFR este identică cu cea de la ZI? – Da, absolut identică.
Disciplinele studiate la ID-IFR sunt aceleaşi ca la ZI? – Da, IDENTICE.
Când se desfăşoară activităţile didactice? – Vineri seara, sâmbata şi duminica.
Trebuie să particip la aceste activități? – Activităţile aplicative, tutoriale, laboratoarele, seminariile,
proiectele se desfăşoară faţă în faţă și sunt obligatorii.
Cu exceptia cursurilor şi a temelor de control, care sunt postate pe platforma de e-learning.
Există locuri fără taxă la ID-IFR? – Nu, toate locurile la specializările ID / IFR sunt cu taxă.

Învăţământul ID/IFR - alternativa oferită de către
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Învăţământul ID/IFR - alternativa oferită de către
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Informații generale despre admitere: https://www.upg-ploiesti.ro
Admitere online: https://e-admitere.upg-ploiesti.ro/

Specializările ID - IFR sunt acreditate? – Da, toate specializarile ID-IFR din UPG
Ploiești sunt acreditate.
Diploma obţinută la ID-IFR este identică cu cea de la ZI? – Da, absolut identică.
Disciplinele studiate la ID-IFR sunt aceleaşi ca la ZI? – Da, IDENTICE.
Când se desfăşoară activităţile didactice? – Vineri seara, sâmbata şi duminica.
Trebuie să particip la aceste activități? – Activităţile aplicative, tutoriale,
laboratoarele, seminariile, proiectele se desfăşoară faţă în faţă și sunt
obligatorii.
Cu exceptia cursurilor şi a temelor de control, care sunt postate pe platforma de
e-learning.
Există locuri fără taxă la ID-IFR? – Nu, toate locurile la specializările ID-IFR sunt
cu taxă.

Universitatea noastră - vine în sprijinul studenților cu
taxă - prin oferirea unor facilități legate de achitarea
taxei prin eșalonarea acesteia în patru tranșe egale

Vreți să lucrați și puteți studia în același timp!

