Informaţii practice,
o viaţă
studenţească activă
Proiecte/Stagii

greu să descriu în puține cuvinte
“ Mi-e
cât de bună a fost experiența pe
care am avut-o la Sigma Clermont
gândindu-mă la toate lucrurile care
merită lăudate. Laboratoarele bine
echipate și profesorii interesați de
absolut fiecare student în parte ridică
studiile la un nivel înalt, păstrând în
același timp caracterul atractiv al
activităților. La toate acestea adaug
caracterul multicultural al studenților
care aleg Sigma Clermont și
frumuseț ea ora ș ul ui Cl ermont Ferrand, în care însuși Blaise Pascal s-a
născut. Pot spune că alegerea de a
studia la Sigma Clermont e una dintre
cele mai bune făcute vreodată. Mam dezvoltat foarte mult profesional,
personal și cultural.
Bogdan Trică România

”

SIGMA Clermont oferă posibilitatea
realizării proiectului de diplomă (projet de
fin d’étude) sau a unor stagii în cercetare
pentru o perioadă de 2 până la 6 luni.
Proiectul poate fi realizat în limba engleză
şi poate aborda subiecte diferite din
domeniul Mecanică şi Chimie.
Viaţa studenţească
Liga studenţească (“le bureau des
élèves” sau BDE) reprezintă centrul
activitãţilor asociative şi este responsabilă
de organizarea
mai multor activităţi
destinate studenţilor. Astfel, puteţi alege
una din cele peste 30 de asociaţii
creative, umanitare,
tehnologice
şi
sportive.
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Studiaţi la
SIGMA Clermont
Grande école d’ingénieurs

SIGMA Clermont
Bine aţi venit la SIGMA Clermont !
Instituţie formatoare de ingineri, SIGMA Clermont este
conectată cu sectorul industrial, deschisă colaborărilor la nivel
NETW ORKS
internaţional, cercetării şi antreprenoriatului.
În strânsă legătură cu Fundaţia SIGMA şi cu partenerii industriali
de lungă durată precum Michelin şi Limagrain, SIGMA Clermont
beneficiază de o implementare a sectorului economic în
programele pedagogice.
Prin numeroasele stagii industriale (în
SECU R IT Y
total 42 de săptămâni) studenţii au posibilitatea dezvoltării unei
expertize profesionale. Aproximativ o pãtrime din programul de
studiu este dedicată disciplinelor socio-umane în scopul
îmbogăţirii relaţilor interumane şi a comunicării.
HOSTING

Studenţii pot beneficia
de Cursuri de Limbă
Franceză
(FLE)
pe
parcursul sejurului la
SIGMA Clermont.

Alătură-te SIGMA Clermont !!
Diplôme
Pentru obţinerea diplomei de inginer (Master
of Science) aplicaţi direct sau prin programe
academice comune precum “n+i” sau CEF.
De
asemenea,
oferim
studenţilor
din
universităţile partenere posibilitatea participãrii
în programele de dublă diplomă.
Schimb de studenţi
Studenţii pot opta pentru a petrece unul până
la patru semestre la SIGMA Clermont şi
acumula credite academice în cadrul
acordurilor încheiate cu peste 120 de
universităţi partenere. Studenţii din Uniunea
Europeană pot studia la SIGMA Clermont în
cadrul programului Erasmus+. În acest caz
recomandăm un nivel suficient de cunoaştere
a limbii franceze (nivel B1-CEFR).

În
afara
acestor
specializări,
studenţii
pot beneficia de alte
t r e i
m o d u l e :
i n t e r n a t i o n a l ,
aeronautică
şi
antreprenoriat.

Bine aţi venit la SIGMA Clermont – O instituţie formatoare de
ingineri conectată cu sectorul industrial şi deschisă colaborărilor la
nivel internaţional, cercetării şi antreprenoriatului
Situată in Clermont-Ferrand, un oraş
atractiv ales în 2015 “cel mai apreciat
oraş universitar” de către studenţii



COFI Chimie Organică Fină şi Industrială
(chimie terapeutică, substanţe naturale şi
aplicaţiile lor)

francezi, SIGMA Clermont oferă studenţilor
avantaje în ceea ce prive unor activităţi
asociative tonice şi active.



MHP Materiale cu Performanţe Înalte



GC Inginerie Chimicã

Instituţia formatoare de ingineri SIGMA
Clermont oferă un spectru larg de
specializări. Studenţii cu orientare spre Chimie
se pot specializa astfel :

Studenţii cu orientare spre Mecanică se pot
specializa în :


St2M Structura şi Mecanica Materialelor



MMS Maşini, Utilaje şi Sisteme



SIL Sisteme Industriale şi Logisticã)

