Sesiunea 2 admitere

Desfășurarea sesiunii
•

•
•

•
•
•

Inscrierea candidaților:

•

5 iulie – 19 iulie 2020

Afișarea rezultatelor preliminare

•

21 iulie 2020

Depunerea contestațiilor

•

22 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale

•

23 iulie 2020

Inmatricularea studeților

•

24 iulie - 28 iulie 2020 la SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE APLICATE CORP BN CAMERA BN 105 -108

Rezultate finale admiși și înmatriculați

•

29 iulie

Sesiunea 2 admitere
1. Condiții de admitere:
Admiterea candidaților se face in limita locurilor disponibile (80 –numărul locurilor ocupate de
olimipici) în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în urma celor trei probe de concurs:

Proba 1: nota obținută la disciplina Matematică în cadrul examenului de Bacalaureat (40%)
Proba 2: nota obținută la una dintre disciplinele: Fizică sau Informatică în cadrul examenului de
Bacalaureat (40%)
Proba 3: media generală obținută de candidat la examenul de Bacalaureat (20%)

Calulul mediei pentru Sesiunea 2 admitere

NC1 este nota obținută la disciplina Matematică în cadrul examenului de bacalaureat, NC2 este nota obținută la
una dintre disciplinele: Fizică sau Informatică în cadrul examenului de bacalaureat, NBac - este media generală
obținută de candidat la examenul de bacalaureat
Exemplu:
Un candidat a promovat examenul de Bacalaureat cu media 9.60, la disciplina Matematică a obținut nota
9.50 iar la disiplina Fizică a obținut nota 9.30.
Media sa se calculeaza astfel:
MC = (9.50+9.30)/2 = 9.40
MG = (4*9.40+9.60)/5 = 9.44
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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.Diloma de BAC (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă
(copie scanată/fotografie, format *.Jpg sau *.Pdf)
5.Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata taxei;
6.Cerere de înscriere semnată (de pe platforma on-line format *.Pdf);
7.Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor (format *.Pdf);
8.Adeverinţă medicală (scanată, format *.Pdf). .

Notă
1.Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în 2020, dacă liceul nu a
eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de bacalaureat se admite adeverința
eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la
probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară
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3. Observații
1. Documentele se incarcă pe platforma https://admitere.pub.ro
2. La inmatriculare se predau documentele de studii originale.
3. Neconcordantele intre 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).
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2. Documente necesare la înmatriculare
1.Certificat de naștere (în original – copie la dosar); 2.Carte de identitate sau pașaport (în original – copie la dosar);
3.3 fotografii color – dimensiune 3x4 cm (rămân la dosar);
4.Diploma de BAC însoțită de foia matricolă (în original – rămâne la dosar);
5.Documente care să ateste rezultatele obținute la concursurile considerate la înscriere (în original – copie la
dosar);
6.Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata a 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

