
Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea în anul universitar 2020-2021  
la studiile de Masterat ale Universităţii POLITEHNICA Bucureşti 

Facultățile organizează o primă sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de 
masterat în perioada 29 Iunie - 16 Iulie.  
Înscrierea se face în intervalul 29 Iunie - 7 Iulie, iar concursul are loc in perioada 8-10 Iulie. 
Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 13-16 Iulie.  

A doua sesiune a concursului de admitere în învățământul universitar de masterat este 17 August 
- 18 Septembrie.  
Înscrirea se face în intervalul 17 August - 8 Septembrie, iar concursul are loc în intervalul 9-11 
Septembrie. Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 14-18 
Septembrie.  

Modul de înscriere și conținutul dosarului sunt precizate mai jos.  
În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, 
la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate, în cadrul înscrierii 
online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 9 și 29 din regulament. Neprezentarea 
documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la 
facultatea respectivă. 
 
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea 
Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB. 
 

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere master 

• Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul 
universitar de masterat în UPB pentru anul universitar 2020-2021  

• Programe de studii universitare de masterat - 2020-2021  

Modul de înscriere și conţinutul dosarului de înscriere: 

Pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2020-2021 și ținând 
cont de situația specifică generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus) înscrierea se poate 
face:  

• online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere și 
vor încărca documentele obligatorii în format electronic; 

• prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul de 
înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 
zile datei limită de înscriere). 

Conținut dosar:  
a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe 
platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată  
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;  
c) diploma de bacalaureat;  
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat 
examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot 
depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, 
adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală 



de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;  
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de 
licență/inginer;  
f) certificatul de naștere;  
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:  
• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în 
limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu;  
• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu 
predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba 
română eliberat de către instituții abilitate ale MEC;  
Mai multe detalii despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice 
(inclusiv prin susținerea unui test online UPB) pot fi consultate la acest link 
i) buletin/carte de identitate/pașaport;  
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;  
k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din 
regulamentul de admitere) 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;  
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care 
candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau 
copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original 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;  

Prin excepție, 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).  

Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat .  

 


