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PROBE ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT 

 

 

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se va desfăşura conform Regulamentului privind 

Organizarea și Desfășurarea Concursului de Admitere în Învăţământul Universitar de Masterat Anul Universitar 

2021 – 2022, din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi va consta din două probe: 

a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire (MA), a 

studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu formulele prevăzute la art. 

13, alineat 1.a din regulamentul menţionat mai sus. 

b) Proba 2 – va consta dintr-o probă orală, pe baza unui interviu. Interviul va avea la bază o discuţie liberă 

privind cunoştinţele candidatului din domeniul programului de studiu abordat la masterat şi justificarea alegerii 

făcute. 

În sesiunea iulie 2021, Proba 2 va fi susținută on-line în platforma Teams, pe baza unui interviu, care va fi 

înregistrat. Grupul va fi realizat de către secretarul de comisie pe baza cererilor de înscriere. 

Facultatea va afișa pe site-ul facultății detalii asupra modalității de susținere on-line a Probei 2 de concurs: 

programarea probei și a candidaților precum și alte detalii semnificative pentru desfășurarea probei. 

Conform regulamentului, în cazul în care condițiile și reglementările în vigoare ale activităților la nivel 

național vor permite, concursul de admitere din sesiunea septembrie 2021 se poate desfășura și fizic față în față, 

constând în aceleași probe ca cele specificate mai sus. În acest caz, facultatea va afișa la secretariat și pe site 

programul și locul de desfășurare pentru Proba 2. 

Admiterea şi înmatricularea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere 

obținute de aceştia și în limita locurilor anunțate inițial, conform regulamentului menţionat mai sus. 
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