
 

 

 

Studii Superioare în Republica Cehă 

 

Stimați prieteni, 

Centrul Est European pentru Educație și Cultură în colaborare cu Universitatea 

Tehnică din Ostrava (Republica Cehă) vine cu oferta educațională STUDIAZĂ ÎN 

CEHIA / STUDUJ V ČESKU / STUDY IN CZECHIA. 

Universitatea Tehnică din Ostrava oferă un număr mare de programe educaționale 

și specializări profesionale pentru toți studenții interesați în obținerea unor studii 

europene de calitate. Universitatea Tehnică din Ostrava este considerată una din 

cele mai performante centre educaționale din Europa Centrală, ale căror diplome 

sunt recunoscute atât la nivelul UE, cât și în SUA, Canada, Australia, Japonia, etc.  

Oferta educațională include studii de licență, pentru absolvenții instituțiilor de 

învățământ general, deținători ai diplomelor de BAC, precum și studii de master, 

în baza diplomei de licență, dar și studii doctorale pentru tinerii specialiști cu 

diplome de master. Având în vedere compatibilitatea sistemului educațional din 

Republica Moldova și specificul absolvenților instituțiilor de învățământ general, 

studierea în Republica Cehă nu va reprezenta o problemă, chiar și în cazul unor 

cunoștințe de bază ale limbii cehe.  

Centrul Est European pentru Educație și Cultură și Universitatea Tehnică din 

Ostrava oferă 20 de locuri gratis pentru studii în Cehia pentru cetățenii Republicii 

Moldova pentru anul universitar 2017-2018! 

Anul școlar începe în septembrie 2017  

Cererile de admitere sunt acceptate până la data de 30 iunie 2017 

 

Pentru contacte și detalii: 

Dr. Josef Oriško, Director EEECC 

info@eeecc.org, Теl. +420603878744 

Dr. Dorin Lozovanu, cercetător coordonator 

dorinlozovanu@yahoo.com, Теl. +37379693857 

Alexandru Trubca, consultant 

alexandrtrubca@gmail.com, Теl. +37379287373 



Oferta Educațională a Universității Tehnice din Ostrava 

 

Nivelele de studii 

Studii de Licență (BC / 3 ani) 

http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/bakalarske-

studium/charakteristiky-oboru-bc/ 

https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/bachelors-

degree-programmes/ 

 

Studii de Master (MA / 2 ani) 

http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/magisterske-studium/ 

https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/follow-up-

masters-degree-programmes/ 

 

Studii Doctorale (PH.D. / 4 ani) 

http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/doktorske-studium/ 

https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/doctoral-

degree-programmes/ 

 

Specializări: 

 

- ELECTRONICĂ APLICATĂ  

- BIOMEDICINĂ 

- SISTEME INFORMAȚIONALE ȘI DE CONTROL  

- INGINERIE ELECTROENERGETICĂ 

- MATEMATICA COMPUTAȚIONALĂ 

- ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA COMPUTERULUI 

- TEHNOLOGIA MOBILĂ 

- TEHNOLOGIA TELECOMUNICAȚIEI 

- PROIECTAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE 

- ELECTRONICĂ (doar PH.D.) 

- MAȘINI ȘI APARATE ELECTRICE (doar PH.D.) 

- CIBERNETICĂ TEHNICĂ (doar PH.D.) 

- MATEMATICA COMPUTAȚIONALĂ ȘI APLICATĂ (doar PH.D.) 

- INFORMATICĂ (doar PH.D.) 

http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/bakalarske-studium/charakteristiky-oboru-bc/
http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/bakalarske-studium/charakteristiky-oboru-bc/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/bachelors-degree-programmes/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/bachelors-degree-programmes/
http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/magisterske-studium/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/follow-up-masters-degree-programmes/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/follow-up-masters-degree-programmes/
http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/doktorske-studium/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/doctoral-degree-programmes/
https://www.fei.vsb.cz/en/study-and-tuition/study-programmes/doctoral-degree-programmes/


Oferta Programului STUDIAZĂ ÎN CEHIA 

 

 Studii gratuite în limba cehă/slovacă 

 Cursuri gratuite de limbă cehă 

 Practica de specialitate în instituțiile și companiile din UE 

 Admiterea la facultate fără examenele de admitere 

 Permis de ședere în Republica Cehă pe perioada studiilor 

 Cazarea în campusul universitar 

 Participarea la diferite evenimente culturale, științifice și de cercetare în 

statele UE 

 Suport în găsirea locurilor de muncă după specialitate în perioada studiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The East European Educational and Cultural Center is registered in the non-profit organization register in Ostrava/Czech 
Republic under the identification number 286 56 636 / Восточноевропейский образовательный и культурный центр, 

зарегистрированный в регистре неприбыльных организаций в Остраве/Чешская Республика под 
идентификационным номером 286 56 636 / Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s. zapsáno v rejstříku 

obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod identifikačním číslem 286 56 636 


