MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Condiții privind admiterea la programele de master didactic
Inginerie și Management
Inginerie Mecanică
Sesiunea iulie 2020-2021
Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în perioada 13.07.2021 –
15.07.2021, sesiunea de admitere la programele de master didactic în Inginerie și Management,
respectiv Inginerie Mecanică.
Programul de studii de master didactic cu durata de doi ani pregătește cadre didactice pentru
disciplinele prevăzute în planurile-cadru din învățământul preuniversitar și vizează următoarele
competențe didactice ale absolvenților:
a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaștere studiat la nivelul licenței
într-o metodologie didactică relevantă pentru disciplina școlară respectivă;
b) identificarea problemelor în învățare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi și
proiectarea de soluții pentru rezolvarea acestora;
c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/școlii pentru optimizarea procesului
didactic și dezvoltarea competențelor metacognitive;
d) comunicarea experiențelor de cercetare/învățare către diferiți parteneri în cadrul
comunității educaționale;
e) angajarea în activități de promovare a unor practici și experiențe didactice cu impact
social și etic, în perspectivă mono- și transdisciplinară.

Calendar admitere master didactic, sesiunea iulie 2021
 ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR
Înscrierea candidaților 03.07-11.07.2021
Concursul de admitere – 13.07 – 15.07.2021
Comunicarea rezultatelor – 16.07.2021
 ÎNMATRICULAREA CANDIDATILOR
16.07 – 17.07.2021, conform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți
 Candidații admiși vor completa si semna olograf contractul de studii universitare de
masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2021-2022, în caz contrar aceștia vor
pierde statutul de masterand.
 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.
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Cui se adresează programul de master didactic organizate de UPB?
Programul de studii de master didactic organizat în UPB se adresează absolvenților cu
diplomă de licență sau echivalentă, din domeniul fundamental Științe Inginerești, care doresc
să se orienteze către cariera didactică.
Programul de master didactic care va începe în anul academic 2021-2022 are o durata de 2 ani
(4 semestre) și este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la
bugetul de stat și cu taxă.
Candidații pot opta pentru una dintre cele două specializări: Inginerie și Management, respectiv
Inginerie Mecanică. De asemenea, candidații interesați pot opta pentru o specializare
secundară în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor.
Masterul didactic va fi organizat pe baza planului-cadru care reflectă nevoile specifice ale
diverselor grupuri-țintă de studenți ce urmează să devină profesori, specialiști într-un anumit
domeniu.
Cum se realizează înscrierea?
Înscrierea la programele de master didactic se realizează în intervalul 03.07.2021 – 11.07.2021
după cum urmează:




online: candidații vor completa informațiile necesare pe platforma online de înscriere
și vor încărca documentele obligatorii (a se vedea secțiunea de mai jos, „Ce conține
dosarul
de
înscriere?”)
în
format
electronic
pe
website-ul
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
sau
prin depunere în format letric la secretariatul Departamentului de Formare pentru
Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU)1 (se vor depune copii ale
documentelor și 2 fotografii în original).

Înainte de începerea procesului de înscriere online, este necesară crearea unui cont pe
platforma de admitere (https://admitere.pub.ro/) prin click pe butonul „Creați cont”.

Ce conține dosarul de înscriere ?
a) fișa de înscriere tip completată (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută
de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii)
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
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c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat
examenul de licență în sesiunea iunie-iulie pot depune la înscriere, 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 în care se depune diploma
de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) buletin/carte de identitate/pașaport;
i) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
j) 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;
k) 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
(b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere
(a) în formă fizică nu poate diferit de cel al fișei depuse online la înscriere.
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la
punctele (c)-(g).
Cum se organizează concursul de admitere?
Concursul de admitere va avea loc în data de 14.07.2021 și va consta într-un interviu cu fiecare
candidat. Selecția candidaților se va face conform Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat anul universitar
2021 – 2022, pe baza interviului și a documentelor depuse la dosar, astfel încât să se asigure
selecția unor studenți cu potențial și cu motivație ridicată pentru cariera didactică.
Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților admiși
Rezultatele vor fi comunicate în data de 16.07.2021, iar înmatricularea candidaților admiși se
va realiza în perioada 16.07.2021-17.07.2021.
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?
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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.
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/
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