
De ce să aleg specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații  
cu predare în limba engleză? 

 

1. Pentru că în domeniul electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale 
limba engleză este o necesitate, fiind limba de circulație internațională cea mai răspândită 
pe întregul glob. 

2. Pentru că, după facultate, vei putea lucra într-o companie multinațională din 
domeniul IT, în care vei avea foarte mulți colegi și clienți din alte țări, cu care va fi obligatoriu 
să comunici în limba engleză. 

3. Pentru că documentația tehnică și sursele de informare cele mai complete de pe 
Internet sunt în limba engleză, iar limbajele de programare au la bază limba engleză. 

4. Pentru că toți angajatorii și toate ofertele de job bine plătite cer candidați buni 
vorbitori de limba engleză.  

5. Pentru că dacă vei lucra în acest domeniu este necesar să îți dezvolți un vocabular 
și un limbaj tehnic de specialitate, precum și abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limba 
engleză. 

6. Pentru că engleza învățată din filme, jocuri, Facebook și piese muzicale de pe 
Youtube nu este același lucru cu engleza din domeniul IT 😊. Chiar dacă poate părea mai 
greu la început, după o scurtă perioadă de acomodare, cursurile și laboratoarele vor 
decurge “as easy as a piece of cake” 😊.  
7. Pentru că printre colegii tăi studenți vei avea și străini, cu care vei avea ocazia să îți 
îmbunătățești abilitățile de comunicare într-un mediu internațional și experiență 
multiculturală. 

8. Pentru că vei putea accesa mai ușor bursele de studiu ERASMUS+ la una din 
universitățile noastre partenere din Uniunea Europeană și vei putea studia în străinătate 
cel puțin un an, cu echivalarea creditelor la facultatea noastră. 

9. Pentru că la finalul studiilor te vei descurca excelent la orice interviu de angajare în 
limba engleză, nefiind necesar să vorbești cu mâinile sau în “romgleză” cu viitorul tău 
angajator.  

10. Pentru că, oricât de bun ai fi din punct de vedere tehnic, dacă nu stăpânești o limbă 
de circulație internațională vei fi dezavantajat în fața altor candidați la același job. 

11. Pentru că programul de studii TST în limba engleză este consacrat în cadrul 
facultății, acreditat ARACIS și absolvit deja de 3 generații de studenți.  

12. Pentru că la programul de studii TST în limba engleză sunt aceleași cursuri ca și la 
programul de studii TST în limba română, dar multe cursuri de specialitate sunt predate de 
cadre didactice tinere, cu disponibilitate mare de a oferi suport studenților, cu stagii de 
pregătire în străinătate, cu legături și experiență internațională și cu colaborări pe proiecte 
la companii IT renumite din Iași sau din țară unde absolvenții se pot angaja.   


