CONCURSUL DE ADMITERE LA MASTERAT
IULIE 2017

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
Pentru candidații absolvenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare din UPB
care dau licența in acest an:
- Fișa de înscriere tip va fi înmânată absolvenților ciclului de licență ai fiecărei facultăți în
momentul în care aceștia se înscriu pentru susținerea Proiectului de Diplomă

- Înscrierea se poate face din ziua următoare susținerii Proiectului de Diplomă. Sunt necesare
fișa de înscriere completată, 2 fotografii, copii după buletin și certificatul de naștere (copiile se
pot face și în sala de înscriere) și taxa de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de
masterat (50 lei).

Pentru candidații absolvenți ai altor facultăți sau absolvenți ai Facultății de
Automatică și Calculatoare din UPB care au dat licența în ani anteriori:
Candidatul va înmâna comisiei de înscriere dosarul de înscriere având conținutul precizat mai jos, si
va plăti taxa de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat.
•

Fișă de înscriere tip (obținută de la Comisia de admitere – PR106) completată

•

Două fotografii recente, pe hârtie fotografica, color, format 3x4cm

•

Copie Carte de Identitate

•

Copie legalizată după Certificatul de naștere
sau
Certificat de naștere - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat
posesorului)

•

Copie legalizată după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
sau
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se
înapoiază imediat posesorului)

•

Adeverință medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este
apt medical pentru specializarea la care candidează

•

Chitanța privind plata taxei de înscriere (plata se face la facultate - PR106). Taxa standard
este de 100 lei. Pentru absolvenți UPB taxa este redusă la 50 lei (procesarea datelor este
simplificată).

•

Documente de atestare a studiilor, în original:
o Diploma de bacalaureat
o Diploma de Licență/Inginer sau echivalentă acesteia
o Foaia matricolă/suplimentul la diplomă
Pentru absolvenții din promoția 2017, în cazul în care aceste documente nu au fost încă
obținute de la facultatea absolvită, se poate aduce, temporar, în locul lor
❖ Adeverința de absolvire a studiilor de licență pe care se menționează media anilor de
studii și media examenului de diplomă/licență
, urmând să fie aduse cele 3 documente în momentul obținerii lor de la facultatea absolvită).

