Facultatea de Automatică și Calculatoare
Sinteza informațiilor pentru admitere la licență
Acest document reprezintă o sinteză succintă a regulamentului de admitere. Pentru informații complete, recomandăm consultarea regulamentului.
Link regulament admitere:

http://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf

Sesiunea 1 - Admitere anticipată
Descriere

Pot participa elevii și absolvenții cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri.

Olimpiade și concursuri eligibile

A se vedea lista și categoriile de rezultate din regulamentul de admitere Anexa VI pentru Facultatea de Automatică și
Calculatoare (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_VI_Regulament.pdf)

Număr locuri

Toti candidații declarați eligibili vor fi pre-admiși.
Perioada de înscriere: 1 iunie - 22 iunie ora 16:00

Faza I - Înscriere

Dosar înscriere: înscrierea se va desfașura on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro. Candidații vor completa
informațiile necesare în aplicația de înscriere și vor încărca documentele obligatorii în format electronic.
Conținutul dosarului de înscriere și documentele ce trebuie încărcate electronic sunt detaliate în regulamentul de
admitere Anexa IV, Anx.IV-2 - Anx.IV-5 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_IV_Regulament.pdf)
Taxa de înscriere este de 125 lei și poate fi platită on-line. Informații detaliate despre plata taxei pot fi consultate în
regulamentul de admitere Anexa IV, Anx.IV-6 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_IV_Regulament.pdf)
Afișare rezultate intermediare: 26 iunie ora 16:00
Depunere contestații: până pe data de 27 Iunie ora 16:00
Afișare rezultate finale: 28 iunie ora 16:00

Faza II - Pre-admitere

Validare și înmatriculare: 10 iulie ora 08:00 - 14 iulie ora 16:00, la sediul facultății.

Faza III - Validare pre-admiși și
înmatriculare admiși anticipat

Dosar înmatriculare: completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate, verificarea promovării
examenului de Bacalaureat și verificarea conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale
furnizate.
Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi gasite în regulamentul de
admitere Anexa V, Anx.V-1 Anx.V-4 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_V_Regulament.pdf).
Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III sau care nu au dosarul complet validat vor pierde
locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.
Plata taxei de înmatriculare: taxa de înmatriculare este de 50 lei și poate fi platită on-line sau numerar (la sediul
facultății). Informații detaliate despre plata taxei pot fi consultate în regulamentul de admitere Anexa V, Anx.V-5
(http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_V_Regulament.pdf).
Afișare rezultate finale: 15 iulie ora 12:00.

Sesiunea 2 - Admitere
Descriere

Admitere pe baza rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat.

Număr locuri

CTI: 330 IS: 250 CTIX: 155 ISX: 70 Licee rurale: CTILr: 9 ISLr: 7.
Din aceste locuri se scad cei pre-admiși in Sesiunea 1.

Calcul medie generală
pentru admitere

Candidații vor fi ierarhizați și admiși, în limita numărului de locuri, pe baza unei Medii Generale (MG) calculată astfel:
MG = (4*MC + NBac) / 5 , unde
NBac este media generală de la examenul de Bacalaureat,
MC este Media notelor de concurs (MC) calculata astfel:
MC = (NC1+NC2) / 2 ,unde
NC1 este nota de la proba P1 (nota de la disciplina Matematică de la Bacalaureat),
NC2 este nota de la proba P2 (nota de la disciplina Fizică sau Informatică de la Bacalaureat).
Pentru mai multe detalii despre calculul MG,MC,NC1 și NC2 se poate vedea regulamentul de admitere Capitolul V,
secțiunile Ses.II-5.10 - Ses.II-5.12 (http://admitere.pub.ro/docs/Capitolul_V_Regulament.pdf), iar pentru disciplinele ce
pot fi selectate pentru P1 și P2 Anexa II, secțiunea Anx.II-12 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_II_2_Regulament.pdf).
Perioada de înscriere: 5 Iulie ora 09:00 - 19 Iulie ora 16:00

Faza I - Înscriere

Dosar înscriere: înscrierea se va desfașura on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro. Candidații vor completa
informațiile necesare în aplicația de înscriere și vor furniza documentele obligatorii în format electronic.
Conținutul dosarului de înscriere și documentele ce trebuie încărcate electronic sunt detaliate în regulamentul de
admitere Anexa VII, Anx.VII-2 - Anx.VII-5 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_VII_Regulament.pdf).
Plata taxei de inscriere: taxa de înscriere este de 125 lei și poate fi platită on-line. Informații detaliate despre plata taxei
pot fi consultate în regulamentul de admitere Anexa VII, Anx.VII-6 . Candidații care au participat la Sesiunea 1 și care la
sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit vor plati doar o taxa de 50 lei.
(http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_VII_Regulament.pdf)
Afișare rezultate intermediare: 21 iulie ora 16:00
Depunere contestații: până pe data de 22 Iulie ora 16:00
Afișare rezultate finale: 23 iulie ora 16:00

Faza II - Admitere

Validare și înmatriculare:
24 Iulie ora 08:00 - 28 Iulie ora 16:00, la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși.
Dosar înmatriculare: completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate, verificarea promovării
examenului de Bacalaureat și verificarea conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale
furnizate.
Documentele originale ce trebuie aduse pentru a completa dosarul candidatului pot fi gasite în regulamentul de
admitere Anexa VIII, Anx.VIII-1 Anx.VIII-4 (http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_VIII_Regulament.pdf).
Candidații declarați admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III sau care nu au dosarul complet validat vor pierde
Faza III - Validare și înmatriculare locul rezervat în faza de admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.
Plata taxei de înmatriculare: taxa de înmatriculare este de 50 lei și poate fi platită on-line sau numerar (la sediul
facultății). Informații detaliate despre plata taxei pot fi consultate în regulamentul de admitere Anexa VIII, Anx.VIII-5
(http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_VIII_Regulament.pdf)
Afișare rezultate finale: 29 Iulie ora 12:00

