Înscriere admitere masterat 2020
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie
și septembrie 2020, după următorul calendar:
Sesiunea iulie 2020

Sesiunea septembrie 2020

Înscrierea candidaților (https://admitere.pub.ro/)

29.06 – 07.07.2020
(pana la ora 16:00)

17.08 – 08.09.2020

Concurs de admitere

08.07 – 10.07.2020

09.09 – 11.09.2020

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților

13.07 – 16.07.2020

14.09 – 18.09.2020

Depunerea documentelor în original pentru candidații
admiși în ambele sesiuni

14.09 – 18.09.2020

Pentru înscriere, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care trebuie să
conțină următoarele documente:
a.

Fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE
MASTERAT, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere
proprie, toate datele solicitate

b.

1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm

c.

Diploma de bacalaureat2

d.

Diploma de licență / inginer sau echivalentă acesteia: candidații care au promovat examenul
de licență în sesiunea iunie – iulie sau august – septembrie 2020 pot depune la înscriere, în
locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se
menționează media generală de la examenul de diplomă / licență și mediile generale obținute
în fiecare an de studiu2

e.

Foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în cazul în care se depune diploma de licență /
inginer2

f.

Certificatul de naștere2

g.

Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)2

h.

Certificat de competență lingvistică (pentru limba de studiu pentru candidații care urmează
program cu predare în limbă străină, pentru limba română pentru candidații străini care
urmează program în limba română)

i.

Buletin / carte identitate / pașaport

j.

Dovada de plată a taxei de inscriere la admitere

k.

Declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 1 din regulament) prin care candidatul
declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat,
dacă dorește să candideze pe un loc fără taxă

l.

Declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulament) prin care candidatul declară că va
aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original (c, d, e – dacă urmează cursurile la
buget), copii în original sau legalizate (c, d, e – dacă urmează cursurile la taxă) sau copie
conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de
începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate
diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

Obs.
1. Dacă documentele sunt trimise prin poștă, pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale
documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier, iar data
de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.
2. Candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului
universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).
3. Toți candidații vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatul de naștere (chiar dacă și-au
schimbat numele). În paranteză, se va consemna și numele din cartea de identitate.
4. Taxa de înscriere este de 100 RON (50 RON, pentru sesiunea iulie 2020).
5. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar (aflat în activitate sau pensionat) sunt scutiți de
plata taxei de înscriere.
6. Toți candidații admiși la concursul de admitere sunt obligați să depună la secretariatul facultății
documentele specificate la punctele (c)-(j) în original (c, d, e – dacă urmează cursurile la buget),
copii în original sau legalizate (c, d, e – dacă urmează cursurile la taxă) sau copie conform cu
originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului
universitar 2020-2021, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.
7. Pentru alte date, consultați REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT
o

Pentru alegerea unei specializări consultați următoarele informații:
Design industrial şi produse
Ingineria nanostructurilor şi
Ingineria proiectării şi fabricării
inovative
Inginerie avansată asistată de
calculator

proceselor neconvenţionale
Industrial Engineering

produselor
Calitate în inginerie şi
managementul afacerilor

Ingineria şi managementul

Inginerie economică şi

Conception integree des systemes

proiectelor complexe

managementul afacerilor

technologiques (lb. franceză)

Concepţie şi management în
productică

Managementul
întreprinderilor industriale
virtuale

Maşini şi sisteme de producţie

Ingineria şi managementul

Echipamente pentru terapii de

proceselor de sudare şi control

recuperare

Tehnologii si sisteme
poligrafice
Ingineria calităţii

Robotică

Logistică Industrială

Managementul Facilităților

Ingineria securităţii şi sănătăţii Evaluarea calităţii materialelor şi
în muncă

produselor

Siguranţa şi integritatea

Modelarea şi simularea

Consultanţă în proiectarea

structurilor

sistemelor mecanice mobile

sistemelor mecanice

Comunicare managerială

Studii culturale europene

Ingineria managerială a
sistemelor tehnice

