Sesiunea 1 admitere anticipată

Desfășurarea sesiunii
•

•
•

•
•

•

Inscrierea candidaților:

•

1 iunie – 22 iunie 2020

Afișarea rezultatelor preliminare

•

26 iunie 2020

Depunerea contestațiilor

•

27 iunie 2020

Afișarea rezultatelor finale

•

28 iunie 2020

Inmatricularea studeților

•

10 iulie - 14 iulie 2020 la SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE APLICATE CORP BN CAMERA BN 105 -108

Rezultate finale admiși aticipat și inmatriculați

•

15 iulie

Sesiunea 1 admitere anticipată

Candidații eligibili:

• Absolvenții cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri
• Admisi fără concurs

și fără limită de locuri

• Absolvenții cu rezultate școlare foarte bune

• Admiși pe bază de concurs in limita a 20 de locuri

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate școlare bune

1. Condiții de admitere:
Admiterea candidaților se face in limita locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obținute în urma celor trei probe de concurs:
Proba 1: Media la disciplina Matematica (clasele a IX-a, a X-a si a XI-a) (40%)
Proba 2: Media la disciplina Fizică (clasele a IX-a, a X-a) sau Informatică (clasele a IX-a, a X-a și a IX-a) (40%)
Proba 3: Criteriile suplimentare (20%)

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate școlare bune
Proba 3: este formată din două componente cu ponderi egale:
a) o componenta formată din mediile generale din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a
b) o componentă formată din suma punctajelor rezultate din criteriile de evaluare (maxim 10p) :
Criterii de evaluare:
1. Număr concursuri locale (școală, oraș) la care candidatul a participat; fiecare concurs este punctat cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu
maxim n2=4 puncte. Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.
2. Număr concursuri județene/naționale/internaționale la care candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din
acest criteriu maxim n3=5 puncte. Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.
3. Număr premii obținute la concursuri locale la nivel de cel puțin școală (școală, oraș, județ) la care candidatul a participat. Fiecare concurs
este punctat cu 1,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n4=6 puncte. Se poate face dovada prin diploma de premiere.
4. Număr premii obținute la concursuri naționale/internaționale la care candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu 3 puncte. Se pot
aduna din acest criteriu maxim n5=10 puncte. Se poate face dovada prin diploma de premiere.
5. Număr activități de voluntariat la care a participat. Fiecare activitate este punctată cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n6=2
puncte. Se poate face dovada prin poze, link-uri, adeverințe etc
6. Număr „recomandări pentru inginerie” în favoarea candidatului, din partea profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare de UPB la
admitere (matematică, fizică, chimie, economie, informatică), indiferent de materiile selectate de facultate pentru probele P1 și P2. Se va lua în
considerare cel mult 1 recomandare / disciplină. Fiecare recomandare este punctată cu 2 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n7=4 puncte.
7. Număr certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel cel puțin B2, eliberate de autorități
recunoscute (Cambridge, Toefl, IELTS, DELF, DALF, DL, TestDaF etc.). Fiecare certificat este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu
maxim n8=3 puncte.

Calculul mediei de admitere pentru Sesiunea 1 admitere anticipată pentru
absolvenții cu rezultate școlare bune
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MM9, MM10, MM11 reprezintă mediile la Matematică în clasele a IX-a,a X-a și a XI-a; MI9, MI10 și MI11 sunt mediile la
Informatică în clasele a IX-a,a X-a și a XI-a; MF9, MF10 sunt mediile la Fizică în clasele a IX-a și a X-a; MG9, MG10, MG11
sunt mediile generale ale claselor a X-a, a XI-a si a XI-a iar CG2 reprezintă punctajul obținut la criteriile de evaluare
mentionate in slide-ul anterior.
Exemplu:
Un candidat a obținut la matematică mediile: 9.50 (cls a IX-a), 9.00 (cls a X-a) și 10.00 (cls a XI-a) la fizică mediile: 9.00 (cls a IX-a) și 8.50
(cls a X-a), mediile generale ale claselor 9.80 (cls a IX-a), 9,70 (cls a X-a) și 9.30 (cls a XI-a) iar la activitățile extrașcolare n2= 2p, n3 = 2p,
n4 = 3p, n7 = 4p.
Media sa se calculeaza astfel:
NC1 = (9.50+9.00+10.00)/3 = 9.50, NC2 =(9.00+8.50)/2 = 8.75,
MG =( 4*9.12+9.80)/5 = 9.25
MC = (9.50+8.75)/2 = 9,12
CG1 = (9.80+9.70+9.30)/3 = 9.60, CG2 = 2+2+3+4 =11
CG2 =10
NB = (9.60+10)/2 = 9.80

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate școlare bune
2. Documente necesare la înscriere:
1.Certificat de naştere (copie scanată/fotografie format *.Jpg sau*.Pdf);
2.Carte de identitate sau paşaport (copie scanată/fotografie format *.Jpg sau*.Pdf);
3.Fotografie tip paşaport/CI (format *.Jpg);
4.Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de
liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul
liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 cât și mediile generale obținute
de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (copii scanate/fotografiate, în format
*.Jpg sau *.Pdf )

5.Documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare
pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (necesare pentru proba P3)
6.Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de la plata taxei;
7.Cerere de înscriere semnată (de pe platforma on-line format *.Pdf);
8.Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor (format *.Pdf);
9.Adeverinţă medicală (scanată, format *.Pdf).

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate școlare bune
3. Observații
1. Documentele se încarcă pe platforma https://admitere.pub.ro
2. La inmatriculare se predau documentele de studii originale.
3. Neconcordantele între copiile furnizate și documentele originale determină eliminarea din concurs a candidatului
4. Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății:
numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul
de admitere, astfel:

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
• prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din
conturile
- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199,

deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199,
deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate școlare bune
2. Documente necesare la înmatriculare
1.Diploma de BAC însoțită de foia matricolă (în original – rămâne la dosar);
2.Certificat de naştere (în original – copie la dosar); 3.Carte de identitate sau paşaport (în original – copie la dosar);
4.3 fotografii color – dimensiune 3x4 cm (rămân la dosar);
5.Documente care să ateste rezultatele obţinute la concursurile considerate la înscriere (în original – copie la
dosar);
6.Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata taxei (în original – rămâne la dosar);
7.Cerere de înscriere semnată (în original – rămâne la dosar); 8.Declarație pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor (în original – rămâne la
dosar);
9.Adeverință medicală (în original – rămâne la dosar);
10.Dovada achitării taxei de înmatriculare (în original – rămâne la dosar).

Taxa de înmatriculare este 50 lei și se poate plăti în aceleași modalități ca și taxa de înscriere

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate remarcabile la
olimpiade și concursuri
1. Condiții de participare: Obținerea de rezultate remarcabile la cel puțin unul din următoarele
concursuri:
CONCURS

REZULTAT

OBSERVAȚII

Olimpiade de matematică
Premianți,
În timpul liceului
Olimpiada de matematică aplicată „Adolf Haimovici”
participanți, calificați
Olimpiade de fizică
pentru faza națională
Olimpiade de informatică
Olimpiade de informatică pe echipe
Olimpiada națională de Tehnologia informației
Olimpiade de informatică aplicată
Olimpiade de tehnologii: Electric, electrotehnic,
electromecanic; Electronică, automatizări, telecomunicații
Olimpiada națională „Științele naturii”
Olimpiada națională de creativitate științifică
Concursul de matematică „Marcel Roșculeț”

Premianți

În timpul liceului
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olimpiade și concursuri
2. Documente necesare la inscrierea candidatului
1. Certificat de naştere (copie scanată/fotografie format *.Jpg sau*.Pdf);
2. Carte de identitate sau paşaport (copie scanată/fotografie format *.Jpg sau*.Pdf);
3. Fotografie tip paşaport/CI (format *.Jpg);

4. Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata taxei;
5. Cerere de înscriere semnată (de pe platforma on-line format *.Pdf);
6. Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor (format *.Pdf);
7. Adeverinţă medicală (scanată, format *.Pdf).
8. Documente care să ateste rezultatele obţinute la concursurile menționate in slide-ul anterior

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate remarcabile la
olimpiade și concursuri
3. Observații
1. Documentele se incarcă pe platforma https://admitere.pub.ro
2. Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății:
numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul
de admitere, astfel:

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
• prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din
conturile
- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199,
deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

- Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199,
deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Sesiunea 1 admitere anticipată pentru absolvenții cu rezultate remarcabile la
olimpiade și concursuri
2. Documente necesare la inmatriculare
1.Diploma de BAC însoţită de foia matricolă (în original – rămâne la dosar);
2.Certificat de naştere (în original – copie la dosar); 3.Carte de identitate sau paşaport (în original – copie la dosar);
4.3 fotografii color – dimensiune 3x4 cm (rămân la dosar);
5.Documente care să ateste rezultatele obţinute la concursurile considerate la înscriere (în original – copie la
dosar);
6.Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata taxei (în original – rămâne la dosar);
7.Cerere de înscriere semnată (în original – rămâne la dosar); 8.Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor (în original – rămâne la
dosar);
9.Adeverinţă medicală (în original – rămâne la dosar);
10.Dovada achitării taxei de înmatriculare (în original – rămâne la dosar).

Taxa de înmatriculare este 50 lei și se poate plăti în aceleași modalități ca și taxa de înscriere

