ADMITERE
STUDII LICENȚĂ
Anul universitar 2021-2022

Admiterea în Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de INGINERIE MEDICALĂ
Studii de LICENȚĂ

Sesiunea I - Admitere Anticipată (concurs de dosare) locuri la Buget
Sesiunea II - Admitere (concurs cu probe scrise) locuri la Buget și Taxă

Sesiunea III - Admitere Completare

Sesiunea I – Admitere Anticipată
Se adresează - Candidaților cu rezultate deosebite la Olimpiade și Concursuri
- Candidații care doresc să candideze în această etapă

• Faza I – Înscrierea (05 aprilie – 22 iunie 2021, ora 16.00)
• Se încarcă documentele dosarului online pe platforma https://admitere.pub.ro/
• Taxa de înscriere se plătește online
• Probele de concurs reprezintă mediile obținute în timpul liceului și evaluarea altor
activități. La FIM probele sunt:
Proba 1 MATEMATICĂ (clasele 9, 10, 11 sau 9, 10 – în funcție de profilul liceului)
Proba 2 FIZICĂ (clasele 9, 10) sau CHIMIE ORGANICĂ (clasa 10)
Proba 3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și
a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în
anii de liceu (https://fim.upb.ro/admitere-licenta/) Anexa III-6 Regulament Admitere

MEDIA de CONCURS = Media aritmetică a notelor de la Proba1 și Proba2
MEDIA GENERALĂ = (MEDIA de CONCURS*4+ Proba3)/5

• Faza II – Admiterea Preliminară - 26 iunie 2021
Se ierarhizează:
• Candidații declarați pre-admiși, care au optat pentru Admitere fără concurs
(Premianții concursurilor din Anexa 6, Regulamentul de Admitere)
• Candidații declarați pre-admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor generale
• Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 27 iunie, ora
16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

Rezultatele finale privind admiterea preliminară - 28 iunie, ora 16:00
Candidații pre-admiși pot fi declarați admiși numai dacă promovează
examenul de Bacalaureat

• FAZA III – Validarea, Confirmare locului, Înmatricularea

12-13 iulie 2021 (8.00-16.00)
Candidații declarați pre-admiși își validează locul completând personal dosarul fizic
de admitere, la sediul facultății
Taxa de înmatriculare se plătește online
Pentru locurile cu finanțare de la Buget, este obligatorie prezentarea în original a
diplomei de Bacalaureat și a Foii Matricole
14 iulie 2021 Se afișează listele candidaților înmatriculați
15 iulie 2021 Validarea locurilor de către candidații care pot și doresc să ocupe prin
glisare, eventualele locuri rămase vacante (completând personal dosarul fizic de
admitere)

Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise)
• FAZA I – Înscriere (9-17 iulie 2021)
• Se încarcă documentele dosarului online pe platforma https://admitere.pub.ro/
• Taxa de înscriere se plătește online
• Candidații pot înscrie opțiuni, în ordinea preferinței, pentru formele de finanțare (Buget,
Taxă) precum și pentru oricare altă facultate/ specializare din UPB la care probele de
concurs sunt în concordanță cu probele de concurs alese de candidat (Anexa I din

Regulament)
• Probele de concurs la FIM sunt
• Proba 1 Algebră și Analiză Matematică
• Proba 2 Fizică sau Chimie Organică
• Proba 3 Media obținută la Bacalaureat (NBac)

• FAZA II- Admitere Preliminară - Desfășurarea probelor de concurs
Probele scrise se vor desfășura într-o singură zi

19 iulie 2021
Subiectele de concurs vor fi elaborate pe baza tematicii anunțate, în conformitate cu
programa școlară parcursă de absolvenții de liceu, promoția 2021. Se vor lua în
considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele din materia cărora
se stabilesc subiectele.
MEDIA de CONCURS = Media aritmetică a notelor de la Proba1 și Proba2
MEDIA GENERALĂ = (MEDIA de CONCURS*4+ NBac)/5

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 20 Iulie, ora 21:00
prin platforma https://admitere.pub.ro
Rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie 2021

FAZA III – Validarea, Confirmarea locului, Înmatriculare- 21 - 24 iulie 2021
• Candidații admiși preliminar la o facultate își validează locul obținut completând
personal dosarul fizic de admitere
Candidații admiși la finanțare cu taxă, trebuie să plătească online o parte din taxă
Candidații admiși la o altă formă de finanțare sau la o altă facultate decât cea dorită,
pot opta pentru glisare pe o poziție superioară dacă rămân locuri vacante după
această etapă
• Candidații preliminar în așteptare, dacă doresc să participe la glisarea pe
eventualele locuri rămase vacante după înmatriculare, parcurg aceleași etape ca și
cei admiși preliminar (21-25 iulie 2021, la facultatea de bază)

Rezultatele finale vor fi anunțate 26 iulie 2021

Sesiunea III
Va fi organizată în funcție de opțiunile fiecărei facultăți, în funcție
de rezultatele obținute la primele două Sesiuni

