
ADMITERE MASTERAT 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE 



PROGRAME DE MASTERAT  

Tehnologia Codării şi Stocării informației:  50 locuri Buget,   10 Taxa   

Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare:  20 locuri Buget, 8 Taxă 

Modele de Decizie, Risc şi Prognoză:  20 locuri Buget, 8  Taxa 

Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor:  10 locuri Buget,  4 Taxă  



Sesiunea Iulie 2020 
Înscrierea candidaților                                             29.06 – 07.07.2020 
Concurs de admitere                                                08.07 – 10.07.2020 
Comunicarea rezultatelor și înmatriculare           13.07 – 16.07.2020 
 
Sesiunea Septembrie 2020 
Înscrierea candidaților                                               17.08 – 08.09.2020 
Concurs de admitere                                                  09.09 – 11.09.2020 
Comunicarea rezultatelor și înmatriculare             14.09 – 18.09.2020 
 
Depunerea documentelor în original pentru candidații admiși în ambele sesiuni                                         
                                                                                       14.09 – 18.09.2020 

CALENDAR  ADMITERE MASTER 



PROBE de EXAMEN 

Proba 1  – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire MA,  
                   a studiilor universitare de licență 

MA = (M1 + ...+ Mn  +  M EXAMEN DE LICENTA )/ (n+1) 

n – numărul de ani ai studiilor de licenţă sau numărul de ani ai studiilor de lungă durată; 
M1 ,..., Mn – mediile celor n ani de studii de licență. 

Proba 2 -  MB - o probă orală, susținută on-line, constând dintr-un interviu 

Media generală de admitere (MG) a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, fără rotunjire:   

MG = (M A + MB )/ 2 



Acte necesare pentru înscriere [candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere] 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură  electronică sau scanată și 
răspundere proprie, toate datele solicitate de  formularul respectiv; 

b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm; 
c) diploma de bacalaureat; 
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; (adeverința de absolvire eliberată de facultate pentru 

absolvenții din anul 2020) 
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 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 de MEC); 

i) buletin/carte de identitate/pașaport; 
j)     dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; 
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) 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) 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).  

ANUNT PENTRU CANDIDAŢII CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENŢĂ UPB ÎN ANUL 2019-2020 


