
 
 

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR 
 
 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, înfiinţată în anul 1948, are un profil unic în ţară şi se 
bucură de o bogată tradiţie, atât în domeniul învăţământului universitar, cât şi în domeniile cercetării 
şi proiectării pentru industria de petrol şi gaze, toate specializările acestei facultăţi fiind acreditate. 
 
De la înfiinţare (1948) şi până în prezent, peste 9000 de specialişti români şi peste 450 de specialişti-
cetăţeni străini au absolvit cu succes Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor. 
Datorită recunoaşterii internaţionale a diplomelor, absolvenţii facultăţii noastre au mare căutare pe 
piaţa muncii din întreaga lume. Ei activează astfel, în industria de petrol şi gaze, domeniile producţie,  
servicii şi cercetare, în cadrul unor companii de prestigiu din ţară şi străinătate. 
  



Siguranţa unui loc de muncă şi salariile mari din industria de petrol şi gaze, fac tentantă facultatea 
de Ingineria Petrolului şi Gazelor, atrăgând astfel (de la an la an) tot mai mulţi candidaţi. 
În prezent, datorită deficitului la scară mondială de specialişti cu pregătire superioară în domeniu, 
garanţia unui loc de muncă sigur devine reală, astfel putem afirma că niciun absolvent al facultăţii de 
Ingineria Petrolului şi Gazelor nu va fi şomer. 
 
Absolvenţii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul 
unor prestigioase companii de petrol şi gaze din ţară, dar şi din străinătate. Ei pot lucra în diverse 
locuri on-shore (pe uscat) sau off-shore (pe platforme marine), dar şi în instituţii de cercetare, de 
învăţământ sau învăţământ universitar superior, la acestea din urmă fiind necesare studiile de Master 
și Doctorat. 
 
O bună parte dintre companiile partenere ale facultăţii noastre oferă burse de studiu atât studenţilor 
din anii II, III şi IV cât şi masteranzilor. De asemenea, aceste companii oferă locuri de muncă bine 
plătite pe perioada de practică şi vacanţă pentru studenţi. Periodic, sunt organizate o serie de acţiuni 
de recrutare a viitorilor absolvenţi de către aceste companii. Diplomele acordate sunt recunoscute 
în Europa (inginer european - EUR ENG).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
STUDII DE LICENŢĂ / (4 ani) 
Domenii / Specializări: 
 MINE, PETROL ŞI GAZE 
 Inginerie de petrol şi gaze, zi şi frecvenţă redusă 
 Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor, zi. 
INGINERIE GEOLOGICĂ 
 Geologia resurselor petroliere, zi. 
Diploma acordată – INGINER 
 
STUDII DE MASTERAT:  
MINE, PETROL ŞI GAZE  (1,5 ani) 
 Forajul sondelor, zi. 
 Extracţia petrolului, zi. 
 Inginerie de zăcământ, zi. 
 Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor, zi. 
 Management în industria petrolieră, zi. 
MINE, PETROL ŞI GAZE  (2 ani) 
 Ingineria Petrolului (în limba engleză) 
INGINERIE GEOLOGICĂ (1,5 ani) 
 Geologia petrolului, zi. 
Diploma acordată – MASTER 

 



FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR 
 
 
 

Tel.: 0786401508. 
e-mail: office.ipg@upg-ploiesti.ro 
ipg.upg-ploiesti.ro 
https://www.facebook.com/IPG.UPG 

https://www.instagram.com/ipg.ploiesti/ 
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