
 

 
 
PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ CU ÉCOLE DES PONTS PARISTECH (ENPC) 
 
DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI 
 
Acordul de Dublă Diplomă încheiat între Universitatea Tehnică de Construcții București și École des Ponts 
ParisTech (ENPC) se adresează pe de o parte studenților înscrişi într-un program de master din domeniul 
Ingineriei civile de la UTCB și pe de alta parte studenților de la ENPC, care, după validarea în Franța a anului doi 
de studii și a stagiului de practică, vor parcurge la UTCB ambele semestre ale anului doi de master, inclusiv 
susţinerea lucrării de disertaţie. Studenţii UTCB care vor studia la ENPC doi ani universitari vor efectua un 
stagiu de practica obligatoriu cu durata de 2 luni (scurt) sau de 1 an (lung) între primul și al doilea an de studii. 
 
După validarea celor doi ani de studii și a stagiului de practică la Paris, studenții UTCB vor parcurge la UTCB 
semestrul 3 al programului de master, la sfârșitul căruia vor susține lucrarea de disertație în faţa unui juriu care 
include și un reprezentant al ENPC. Durata totală a programului de master devine astfel de 5, semestre în cazul 
alegerii stagiului scurt sau de 7 semestre, în cazul alegerii stagiului lung. Pe întreaga durată a mobilității 
participanții la program se supun regulamentelor în vigoare la instituția parteneră. Limba comună a 
programului de Dublă Diplomă este limba franceză. Echivalarea globală a studiilor efectuate la ENPC cu primul 
an din programul de master de la UTCB se face de către decanul facultății care organizează programul de 
master respectiv. Absolvenții obțin la sfârșitul programului alternativ de studii diploma de Master de la UTCB și 
titlul „Ingenieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées” de la  ENPC – ParisTech. 
 
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE  
 
- Media generală a anilor de studii minim 8,00 
- Deținerea de certificate oficiale de competentă lingvistică pentru limba franceză la nivel minim A2 (DELF) şi 
pentru limba engleză la nivel minim B1 (TOEIC, IELTS, CAMBRIDGE). 
 
SELECȚIA CANDIDAȚILOR 
 
UTCB organizează un interviu de preselecție a candidaților la nivel instituțional, de obicei în lunile februarie - 
martie pentru anul universitar următor. Acesta are în vedere o serie de criterii menite să asigure un profil de 
candidat capabil să evolueze cu succes într-un context universitar internațional. 
 
FINANȚAREA PERIOADEI DE MOBILITATE ȘI TAXE 
 
Studenții participanți sunt eligibili pentru o bursă de mobilitate externă din fondurile UTCB pe durata 
perioadelor de studii, adică semestrele 1, 2, și 3, și pentru o bursă ERASMUS+ pentru primul an de studii. Bursa 
Erasmus+ se atribuie în conformitate cu regulamentul și metodologia acestui program. Pe parcursul stagiului 
obligatoriu de practică și pe durata semestrului 4, când își pregătesc proiectul final în cadrul unei firme/birou 
de proiectare, studenții sunt remunerați de către angajator. Eventualele taxe de școlarizare vor fi achitate la 
instituția de origine, conform regulamentelor în vigoare. Studenții înmatriculați la UTCB sunt exonerați de plata 
taxei de școlarizare anuală la ENPC, dar sunt obligați sa plătească o taxa administrativă în valoare de 890 
EUR/an.  
 
 


