CALENDARUL ADMITERII CICLUL II
Sesiunea SEPTEMBRIE 2017
LOCURI VACANTE MASTER: BUGET-7 SI TAXA-45
Specializările inginereşti cu predare în limba română cu admitere pe baza de dosar și
probă orală/interviu:
a). Inscrieri: 14, 15, Sambata 16 septembrie 2017 Nu se fac inscrieri la FII și 18
Septembrie 2017 orele 9–13 la secretariatul facultăţii organizatoare
b). Proba orală/Interviu: 19 Septembrie 2017
c). Afişarea rezultatelor: 19 Septembrie 2017.
Specializările inginereşti cu predare în limbi străine care dau test de competenţă
lingvistică ( cu nr. 26÷29):
a). Inscrieri: 14, 15 orele 9÷13 la secretariatul facultăţii organizatoare
b). Testul de competenţă lingvistică: 18 Septembrie 2017 (afisarea rezultatelor imediat
după test.)
c). Contestaţii: 18 Septembrie 2017 ( se depun la registratura UTCB din Rectorat, Bd. Lacul
Tei 124)
d). Afişarea rezultatelor la contestaţii 19 septembrie 2017;
e). Proba orală/Interviu: 19 Septembrie 2017
f). Afişarea rezultatelor : 19 Septembrie 2017.
Informaţii: Tel. Centrala UTCB: 021 242 12 08 / 314
-

ACTE /DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE:
Copie după Certificatul de naştere* ( legalizata sau copii xerox insotite de prezentarea originalului) ;

-

Copie după C.I.*

-

Diploma de BAC ( în original sau copie legalizată pt candidatii ce se inscriu pe locuri cu plata)**;

-

Diploma de licenţă (în original sau copie legalizată pt candidatii ce se inscriu pe locuri cu plata) ** ;

-

Copie legalizata dupa foaia matricola/suplimentul de diploma/licenta;

-

Doua fotografii tip C.I. ( pt.carnetul de student si leg student ) ;

-

Pentru candidatii ce au mai finalizat un Master, rugam sa prezinte la inscriere copie legalizata dupa foaia
matricola/suplimentul de diploma/licenta si Adeverinta in care sa se ateste cate semestre au fost bugetati si cate
burse au avut in perioada de scolarizare la Masterul finalizat anterior ;

Obs

* Se acceptă depunerea copiilor nelegalizate după Certificatul de naştere şi după C.I. dar, la înscriere se prezintă
şi originalele documentelor respective.
** Candidaţii din UTCB din promoţia 2017 pot depune adeverinţa de absolvire, care trebuie să cuprindă media
generală a anilor de studii (media multianuala) si nota la examenului de licenţă .

