
 

 
    

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic  

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole 

 

 

METODOLOGIA 

CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE  DE 

MASTERAT seria 2011-2013 

 

1.  Masterat interdisciplinar: “Management educaţional”   

                                                            30 locuri buget + 5 locuri cu taxa 

                                                                       (acreditare  ARACIS, 28.07.2008) 

 2. Masterat didactic: „Tehnologii didactice asistate de calculator”  

                                                           30 locuri buget + 5  locuri cu taxa                                                                                                                                      

                                                           (acreditare ARACIS, 24.06.2010) 

 

Pentru fiecare dintre cele doua programe sunt valabile informatiile urmatoare:  

Durata studiilor: 4 semestre                

Număr credite: 120+ 10 credite susţinerea disertatiei 

Finalizarea studiilor: examen de disertaţie. 

Certificare: Diploma de master 

Norme de organizare şi criterii generale de admitere 

Preinscrierea candidaţilor se realizează în perioada 1 aprilie – 15 iulie 2011 

Inscrierea candidaţilor se realizează în perioada 17 – 21 septembrie 2011, orele 9-14 

Probele de concurs se susţin în perioada 22 - 24 septembrie 2011 

Afisarea rezultatelor: 26 septembrie 2011 

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI 

Bd. Lacul Tei 124 * Sect. 2 * RO-020396 * Bucuresti - 

ROMANIA 

Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, 

www.utcb.ro 

Functionare conform HG nr. 223/2005, cod fiscal R13726642 

http://www.utcb.ro/


Condiţii generale 

Se pot înscrie la concursul de admitere  absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

acesteia, indiferent de numărul de ani de studiu, instituţia şi anul în care au obţinut diploma 

de licenţă sau echivalentul acesteia şi indiferent de profilul sau specializarea obţinută.  

Pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand 

Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene (in conditiile prevazute de OM 

nr. 4061/15.04.2011). 

Acte necesare la înscriere: 

1. Cerere de înscriere (se completează la secretariat);  
2. Diplomă de licenţă (sau echivalenta acesteia) în  original, pentru locurile subvenţionate   
                                       de la buget sau în copie legalizată pentru locurile cu taxă;  
3.Diploma de bacalaureat în copie legalizată;  
4. Certificat de naştere în copie legalizată;  
5. Certificat de căsătorie in copie simplă (unde este cazul);  
6. Copie B.I./C.I.  
7. Trei fotografii tip buletin de identitate;  
8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere - se achită la casieria  
     Universităţii. Taxa de inscriere este de 100 lei. 
 
Diplomele eliberate de instituţiile de învãţãmânt de lungã duratã pânã în anul 1993, 
inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţã.  
Orice alte detalii în legãturã cu admiterea la masterat pot fi obţinute la secretariatul 
D.P.P.D. (tel/fax: 021 2427124) sau de pe site-ul: http://www.utcb.ro 
                                          

   Desfãşurarea concursului  

Concursul de admitere urmãreste evidenţierea potenţialului academic al candidaţilor, 
capacitatea de a se raporta la problemele mediului organizaţional şcolar şi abilităţile de 
operare pe calculator. 

 Concursul constã din 2  (douã) probe: 
 
1. Proba orala: Interviu structurat, orientat pe evidentierea potenţialului academic al   
    candidatului; 
    Criterii de evaluare: analiza performanţelor academice; interese si  motivaţii 
    intelectuale; proiecte personale realizate; publicaţii / participare la manifestãri ştiinţifice; 
    limbi strãine cunoscute; experienţă didactică sau de conducere în  învăţământ. 
     
2. Proba scrisa/ practica de utilizare a serviciilor INTERNET (căutare de informaţii,e-mail)  
precum şi a programelor: Word şi Power Point. 
 

   Rezultatele concursului  
 
Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia centralã de 
admitere, se aduc la cunoştinţã prin afişare la sediul instituţiei organizatoare şi pe 
pagina web  www.utcb.ro în termen de cel mult  48 ore de la data susţinerii acesteia.  

http://www.utcb.ro/
http://www.utcb.ro/


Media minimã de admitere  este 6 (sase). 

Calculul mediei se face cu luarea in considerare a urmatoarelor ponderi: 40% proba orala, 
40% proba practica, 20% nota licenta. 

În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului 
loc planificat se aplică criterii de departajare după cum urmează: 

 produs al mediilor notelor obţinute la probele susţinute; 

 media la examenul de licenţă sau echivalent. 
 

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la masterat în baza rezultatului concursului 
pentru anul universitar respectiv, prin decizia Rectorului Universitãtii Tehnice de Construcţii 
din Bucureşti.  
Actele candidaţilor respinşi se restituie, la cerere.  
 
Eventualele contestaţii se depun la Secretariatul DPPD, în termen de 24 de ore de la 
afişarea rezultatelor. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare în cel mult  
2 (două) zile de la  încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.          
La probele orale nu se admit contestaţii.   
 
Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile „cu taxă” la studiile de masterat, cuantumul 
taxei stabilit de Senatul UTCB (2400 lei), se poate achita integral până la data de 10 
octombrie sau în trei tranşe pana la 1 martie 2012: 
 
 

 Informaţii suplimentare:           Tel. 021 242 71 24 
 
                                            E - mail: dppd.utcb@gmail.com 
 
                                            Site: www.utcb.ro 
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