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METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a concursului
de admitere la ciclul de studii universitare de master
la Universitatea Politehnica Timisoara
• sesiunea septembrie 2015 .
I. Norme generale de organizare si desfasurare a concursului
Art. 1. Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) organizeaza concurs de admitere la ciclul
de studii master, cu durata de 2 ani, pentru programe de studii din domeniile fundamentale:
,,$tiinte Ingineresti", ,,$tiinte sociale ", ,,$tiinte umaniste si arte" si "Matematica si stiinte ale
naturi i",

Art. 2. Admiterea la master se desfasoara pe baza de concurs, dupa

procedura stabilita de
catre facultati , pe baza prezentei metodologii, ce se finalizeaza cu 0 nota de apreciere
sintetica. Rezultatele finale ale concursului se exprima printr-o medie , numita media de
admitere, calculata astfel:

= 2,5 xM m +2 xN i

M

0

+k

5

Cl

unde :
M; - media finala de admitere

M ill- media examenului de dtploma/li centa
N, - nota de aprecierea sintetica: poate fi data de: verificarea cunostintelor, prestatia la

interviu, fisa de apreciere etc.
k - coefic ient Cll valoarea intre 0 ~ i 5, fun ctie de domeniul de licentd absolvit de catre
candidat: valorile pentru k se gdsesc in ANEXA 1.

Art. 3. Programele de studii pentru care se organizeaza concurs de admitere, sesiunea
septembrie, la ciclul de studii universitare de master din UPT , pentru anul universitar 20152016 , si numarul de locuri care fac obiectul concursului pentru fiecare dintre ele se prezinta in
ANEXA2.

Art. 4. Participarea candidatilor la concursul de admitere este conditionata de inscrierea lor
prealabila la acest concurs. Inscrierea se face pe programe de studii, prezentate in ANEXA 2.
La inscriere, candidatii pot opta pentru grupuri de programe de studii (conform deciziei
facultatilor), mentionand in cererea de inscriere ordinea preferata, In cazul programelor de
studii care sunt prevazute atat cu locuri bugetate cat si cu locuri cu taxa, optiunile vor
mentiona explicit acest aspect.
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