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GRUPUL INSA : UNA DIN CELE MAI 
IMPORTANTE SCOLI DE INGINERI FRANTA 



Groupul INSA si parteneri 

  ENSCI Limoges 
  ISIS Castres 
  ENSCMu Mulhouse 
  ENSISA Mulhouse 
  ESITech Rouen 
  Sup’EnR UPVD Perpignan 

6 écoles INSA partenaires 

  INSA Euro-Méditerranée 
à Fès (Maroc) 

1 INSA international 

  Centre Val de Loire 
  Lyon 
  Rennes 
  Rouen 
  Strasbourg  
  Toulouse 
  Valenciennes 

7 INSA en France 



  

Lyon 
Est. : 1957 
6 200 students 

  

Strasbourg 
Est. : 2003 
2000 students 

Rennes 
Est. : 1966 
2060 students 

		

Centre Val de 
Loire (CVL) 
Est. : 2014 
1 660 students 

Rouen 
Est. : 1985 
2000 students 

  

Toulouse 
Est. : 1963 
3200 students 

 7 INSA  in Franta 

Valenciennes 
Est. : 2019 
1 111 students 



Grupul  INSA GROUP: câteva cifre 

1 group de scoli de ingineri public din Franta  
 10 % din inginerii diplomati  in Franta ! 
ü 16 852 studenti inclus 4 600 studenti internationali  
ü 1 275 studenti in teza (55 laboratoare de cercetare)  
ü  93 000 INSA alumni in activitate la nivel international  
ü 92 % in post 6 luni dupa diplomare 



Ce este un « inginer » din grupul INSA ? 

Este un specialist, o persona cheie, care intr-o companie, va : 
ü  Imagina, 
ü  Proiecteaza, 
ü  Developa, 
ü  Produce, 
ü  Controleaza si vinde un produs 
 

Diferite sectoare de activitate : energetic, aeronautic, informatic  auto,  



             DOUBLA DIPLOMA
Doubla diploma 
 
 

ü  Acord semnat in  2017 
ü  ARUT Alliance of Technical Universities  Romania 
ü  Universitatea Politehnica din Bucureşti 
ü  Universitatea Politehnica Timisoara 
ü  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
ü  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași  
ü  Universitatea Tehnică de Construcţii  Bucureşti 

ü  Grupul INSA Franta  
 



80 SPECIALITATI in grupul INSA 

Insa Centre Val de Loire: 

•  Energy, risks and Environment 
•  Industrial systems engineering 
•  Industrial risk engineering 
•  Computer security and technologies 
Ø  School of Landscape Architecture 
Insa Lyon: 
•  Biosciences 
•  Civil engineering and urban planning 
•  Electrical engineering 
•  Energy and environmental engineering 
•  Industrial engineering 
•  Information technology 
•  Mechanical engineering 
•  Materials science and engineering 
•  Telecommunications 

 
 

Insa Hauts de France: 
Civil engineering 
Electrical engineering 
Energy and mechanical engineering 
Industrial engineering 
Computer science 
Mechanical engineering 



80 SPECIALITATI in grupul INSA  

Insa Rennes: 

•  Electronics and computer engineering 
•  Communication systems and networks 
•  Computer science 
•  Mathematical engineering 
•  Electrical engineering 
•  Materials science and engineering 
•  Civil engineering and urban planning 
•  Mechanical and control systems engineering 
Insa Rouen Normandie: 
•  Information systems engineering 
•  Mathematics and software engineering 
•  Chemistry and process engineering 
•  Industrial risk management 
•  Energy and propulsion engineering 
•  Mechanical engineering 
•  Civil engineering 

 
 



80 SPECIALITATI in grupul INSA 

Insa Strasbourg: 

•  Architecture 
•  Civil engineering 
•  Surveying engineering 
•  HVAC and Energy engineering 
•  Electrical engineering 
•  Mechanical engineering 
•  Mechatronics 
•  Plastics engineering 
 
Insa Toulouse: 
Biological engineering                       Chemical engineering and environment 
Applied mathematics                         Applied physics 
Mechanical engineering                    Civil engineering 
Automatic control and electronics     Computer science and networks engineering 
 

 
 



             DOUBLA DIPLOMA
Doubla diploma 

ü Organizare studii : 
-  Studenti francezi :  4  an Franta  + ultimul an Romania 
-  Studenti Romani  : 2  ani in Romania - anul 3 ani in Franta – ani  4  in 

Romania  -  5 in France  
 
 

Data limita pentru a postula : 30 iunie 
Monica SIROUX <monica.siroux@insa-strasbourg.fr> 
Diana SIGNOLET <diana.signolet@insa-strasbourg.fr> 

În 2017, a fost încheiat un acord de dublă diplomă între ARUT (Alianța Română a Universităților Tehnice) 
și Grupul INSA (Groupe des Instituts Nationaux des Sciences Appliquées), care reunește 7 Institute 
Naționale de Științe Aplicate și 7 Școli Naționale Superioare din Franța. 

Cele 7 universități INSA sunt organizate ca rețea și sunt localizate în marile orașe franceze: Lyon, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Blois și Bourges. Toate INSA-urile au aceeași filozofie, păstrând în același 
timp o identitate individuală bazată pe istoriile, originile, mediile economice și pe poli de excelență 
dezvoltați din competențe specifice. Rețeaua INSA reprezintă cel mai mare grup de formare a inginerilor 
din Franța: 12% din toți inginerii care își obțin diploma în Franța în fiecare an, absolvă una dintre 
universitățile INSA. Până în prezent, aproape 50.000 de ingineri INSA contribuie la industria socială și 
economică din întreaga lume. Instituțiile INSA se află sub egida Ministerului Educației Superioare și sunt 
acreditate de „Comisia des Titres” pentru a furniza diplome inginerești. 

Studenții interesați în programul de dublă diplomă, vor avea un curs de un an de studiu în Franța pe un 
ciclu de învățământ, începând cu anul III de licență, obținând la sfârșitul programului, pe lângă diplomele 
de licență și master din România, diploma de inginer absolvent la o universitate din grupul INSA. 

Un interviu de preselecție a candidaților are loc la nivel instituțional, de obicei în martie-aprilie, pentru 
anul universitar următor. Sunt luate în considerare o serie de criterii concepute pentru a asigura un profil 
de candidat capabil să evolueze cu succes într-un context academic internațional. Candidații declarați 
admiși vor urma procedura de înregistrare standard. 

Studenții participanți sunt eligibili pentru o bursă ERASMUS + pentru un an de studiu pe ciclu de 
învățământ. Bursa Erasmus + este acordată în conformitate cu regulile și metodologia programului. 

 

                                                          



Grupul INSA  website: www.groupe-insa.fr  

              INFORMATII



online: www.groupe-insa.fr  
 
 

             Brosuri  Informatii

Brosuri grupul INSA  



Multumesc 
 


