
    

 

 

 

Documente Înscriere on-line – Sesiunea I  

Admitere anticipată - MASTERAT 2023 

 

Documentele necesare înscrierii online în cadrul Sesiunii I – 

Admitere anticipată: 

 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, (Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

(upb.ro)) în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și 

răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;  

b) certificatul de naștere; 

c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  

d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau 

foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program 

de licență într-un an anterior:  

e) buletin/carte de identitate/pașaport;  

f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se 

face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);  

g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) (Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti (upb.ro)) prin care candidatul declară că nu a mai 

beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă 

candidează pe un loc fără taxă;  

h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu 

predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate 

dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către 

comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină; 

i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la 

programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență 

lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale 

Ministerului Educației.  

 

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în 

UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la 

punctele (c) și (d). 
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