CONCURS DE ADMITERE LICENTA
Sesiunea de inscriere: 11-15 septembrie 2017
Domeniul

Program de studiu

Număr de locuri
Buget

Taxă

Ingineria sistemelor

1. Automatică şi Informatică Aplicată
2. Ingineria Sistemelor Multimedia

---

10
10

Ingineria Electronică, Telecomunicaţii și

1. Electronică Aplicată

--

10

1. Mecatronică și Robotică

--

10

Tehnologii Informaționale
Mecatronică și Robotică

Toate programele de studii universitare de licenta de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior
Evaluarea candidaților
Evaluarea candidaților se va face pe domenii, astfel:
- 100% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de Bacalaureat
Criterii de departajare:
- Criteriul 1. Nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat
- Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere a profilului obţinută la examenul de bacalaureat

Actele necesare înscrierii
1. Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere din clădirea facultăţii);
2. Diploma de bacalaureat în original (sau în copie conformă cu originalul, certificarea conformității cu originalul
făcându-se de către membrii comisiilor de admitere) şi copie nelegalizată sau, dacă aceasta nu a fost încă emisă
de către liceul candidatului, se poate aduce o adeverinţă tip, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi
mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
3. Foaia matricolă de la absolvirea liceului în original (sau în copie conformă cu originalul) şi copie nelegalizată;
4. Certificatul de naştere în copie legalizată (legalizarea se poate efectua și de către membrii comisiilor de
admitere)
5. Cartea de identitate în copie nelegalizată (plus originalul pentru confruntare);
6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată
7. Adeverinţă medicală tip M.S.
8. Patru fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);
9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;
10. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste pe suport tipărit la secretariatul comisiei);
11. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de email);
12. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
13. Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă,
eliberată de o organizaţie legal constituită;

