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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Condiții privind admiterea la programele de master didactic 

Inginerie și Management 

Inginerie Mecanică 

 
Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în perioada 

15.09.2020 – 30.09.2020, o sesiune specială de admitere la programul de master didactic în 

Inginerie și Management, respectiv Inginerie Mecanică. 

 

Cui se adresează programul de master didactic organizate de UPB? 

Programul de masterat didactic este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri 

finanţate de la bugetul de stat și cu taxă și se adresează absolvenților de studii de licență din 

domeniul fundamental Științe Inginerești. Candidații pot opta pentru una dintre cele două 

specializări: Inginerie și Management, respectiv Inginerie Mecanică. Candidații interesați pot 

opta pentru o specializare secundară în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. 

 

Programul de master didactic care va începe în anul academic 2020-2021 este un program pilot 

si are o durata de 2 ani (4 semestre). Acesta va fi susținut printr-un proiect POCU pe care 

Ministerul Educației și Cercetării l-a depus spre finanțare.  

În conformitate cu acest proiect, studenţilor li se oferă următoarele facilităţi:  

• burse lunare echivalente cu salariul unui profesor debutant; 

• echipamente informatice (laptopuri); 

• stagii de formare la universităţi europene.  

De aceste facilităţi vor beneficia, conform Ghidului solicitantului, 50 de studenţi masteranzi, 

care sunt înmatriculaţi la programe de studii de master didactic la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în special pentru cei care provin din 

grupuri vulnerabile. 

 

Cum se realizează înscrierea? 

 

Înscrierea se realizează în intervalul 15.09.2020 – 30.09.2020. Pentru concursul de admitere la 

programele de masterat în anul universitar 2020-2021 și ținând cont de situația specifică 

generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus), înscrierea se poate face: 

• online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere 

și vor încărca documentele obligatorii în format electronic pe website-ul 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen  

• prin poștă (se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii în original; dosarul 

de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 

5 zile datei limită de înscriere).  

Înainte de începerea procesului de înscriere online, este necesară crearea unui cont pe website-

ul indicat prin click pe butonul „Creați cont” sau „Inițiază înscriere”. 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
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Ce conține dosarul de înscriere ? 

a) fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe 

platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată 

b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm; 

c) diploma de bacalaureat; 

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat 

examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 

pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de 

licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât 

media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute 

în fiecare an de studiu; 

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de 

licență/inginer; 

f) certificatul de naștere; 

g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații: 

a. pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele 

cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică 

pentru limba de studiu; 

b. pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la 

programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență 

lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEC; 

Mai multe detalii despre modul în care se poate face dovada competențelor 

lingvistice (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) pot fi consultate 

la acest link 

i) buletin/carte de identitate/pașaport; 

j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; 

k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din 

regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat 

anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un 

loc fără taxă; 

l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care 

candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în 

original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original 

sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și 

https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/03/Competente-lingvistice-Final.pdf
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(b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere 

(a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere; 

m) scrisoare motivațională prin care candidatul va explica interesul pentru acest 

program și care sunt acele abilități și competențe care îl/o fac compatibil(ă) cu 

profesia didactică Scrisoarea va fi încărcată pe website-ul de admitere în 

secțiunea „Certificat de competență lingvistică”. 

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile 

corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la 

punctele (c)-(g). 

 

Cum se organizează concursul de admitere? 

 

Concursul de dosare are loc în data de 01.10.2020.  

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților admiși se desfășoară în perioada 

02.10.2020 – 04.10.2020. 

 

Ce beneficii suplimentare oferă programul de master didactic? 

 

Programul de master didactic care va începe în anul academic 2020-2021 este un program pilot 

si are o durata de 2 ani (4 semestre). Acesta va fi susținut printr-un proiect POCU pe care 

Ministerul Educației și Cercetării l-a depus spre finanțare. În conformitate cu acest proiect 

studenților, li se oferă o serie de facilităţi: burse lunare echivalente cu salariul unui profesor 

debutant, echipamente informatice (laptopuri), stagii de formare la universităţi europene. De 

aceste facilități vor beneficia, conform Ghidului solicitantului, 50 de studenţi masteranzi, care 

sunt înmatriculați la programe de studii de master didactic la forma de învăţământ cu 

frecvență, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în special pentru cei care provin din 

grupuri vulnerabile. 

 

Întrebări frecvente 

 

Î: Se pot înscrie absolvenții de Științe ale Educației la masterul didactic? 

R: Nu. Absolvenții specializărilor de licență din domeniul Științe ale Educației – Pedagogie, 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihopedagogie specială – își completează̆ 

formarea pentru cariera didactică dobândită prin studiile de licență prin parcurgerea unui 

program de master în domeniul Științe ale Educației (orice program, altul decât cel de master 

didactic). 

 

Î: Sunt disponibile locuri la buget sau la taxă? 

R: Sunt disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă. Candidații care 

nu au mai absolvit un alt program de masterat la buget pot opta pentru locurile de la buget. 

Candidații care au absolvit deja un program de masterat pe locurile bugetate pot opta pentru 

locurile cu taxă sau pot face demersurile pentru a achita retroactiv taxa pentru programul de 

master deja absolvit și opta ulterior pentru locurile bugetate la masterul didactic. 

 

Î: Profesorii din învățământul preuniversitar se pot înscrie la programul de master didactic? 

R: Profesorii din învățământul gimnazial, liceal, postliceal care au absolvit studii de licență în 

domeniul Științe inginerești se pot înscrie la acest program de studii și pot opta pentru locuri 

bugetate sau cu taxă (vezi întrebarea anterioară). 
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Î: Absolvenții altor facultăți din afara Universității POLITEHNICA din București se pot 

înscrie la programul de master didactic? 

R: Da, dar cu condiția să fi absolvit studii de licență în domeniul fundamental „Științe 

inginerești”. 

 

 

 

Pentru informații suplimentare 

 

E-mail: dfcdssu@upb.ro 

Website: http://dppd.upb.ro/  

Loredana Manasia: loredana.manasia@upb.ro / 0747698473 
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