DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master DPPD
Extras din
METODOLOGIA
PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI (UTCB) ÎN
ANUL UNIVERSITAR 2020/2021
Secțiunea. 1

Înscrierea candidaților

Art. 1 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă
ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor
universitare de lungă durată organizate conform Legii înv. nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către
direcţia de specialitate a Ministerului Educației și Cercetării, precum și absolvenții de un alt program de
masterat.
Art. 2 Înscrierea candidaților se face on-line, pe adresa de e-mail dppd.utcb@gmail.com, conform
calendarului admiterii (Anexa 1).
La înscriere, candidații vor depune obligatoriu următoarele documente:
Cererea de înscriere (Anexa 2, atașată la mesajul e-mail);
Fișa de autoevaluare a portofoliului educațional (Anexa 3, atașată la mesajul e-mail)
Scrisoarea de intenței (a se vedea art. 9 de mai jos)
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată de
comisia de admitere;
e) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă)
în original, iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent, cărora
nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original, care va conține media de la examenul de
licență/diplomă; documentele trebuie sa conțina si media anilor de studii;
f) Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de
învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget sau taxă);
g) Certificatul de naștere copie certificată de comisie;
h) Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) copie certificată de comisie;
i) Copie certificată de comisie după cartea sau buletinul de identitate;
j) Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere.
Astfel, originalele actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență sau echivalentă,
suplimentul la diplomă / adeverința de absolvire, adeverința de student), ale actelor de stare civilă
Art. 3
a)
b)
c)
d)

(certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă e cazul și cartea de identitate), precum și celelalte
documente menționate în Art. 3 de mai sus (cererea de înscriere, fișa de autoevaluare a portofoliului
educațional, scrisoarea de intenție, chitanța) vor fi scanate și transmise pe adresa de e-mail
dppd.utcb@gmail.com, cu asumarea responsabilității candidatului privind autenticitatea și corespondența
dintre documentele scanate și cele originale (respectiv, cu mențiunea “conform cu originalul” și semnate).
Art. 4
(1) UCTB percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, o taxă de înscriere
pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantum aprobat de senatul universitar.
(2) Taxa anuală de școlarizare (pentru candidații care urmează cursurile cu taxă) este stabilită de către
Senatul UTCB.
Secțiunea. 2

Verificarea și notarea probelor de concurs

Art. 5 Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor
obținute.
Art. 6 Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media examenului de licență (pondere
30%) și media probele de concurs (pondere 70%). Media de admitere se calculează cu două zecimale fără
rotunjire.
Art. 7 Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de
admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii (atât la buget, cât și la taxă). Media
generală minimă de admitere pentru studii universitare de master este 6,00 (șase).
Art. 8 În cazul mediilor generale de admitere egale obținute la concurs, departajarea candidaților se face în
funcție de media generală a anilor de studiu de licență, astfel încât să nu se depășească capacitatea de
școlarizare stabilită și nici numărul de locuri bugetate alocate.
Art. 9
(1) Probele de concurs constau în:
- Fișa de autoevaluare a portofoliului educațional (P1);
- Scrisoarea de intenție de 500 – 600 de cuvinte, care va cuprinde: o scurtă prezentare profesională a
candidatului, argumentarea alegerii programului de studiu/specializării și planurile candidatului după
absolvire (planul personal de dezvoltare a carierei) (P2).
(2) Media probelor de concurs, se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu
următoarele ponderi: proba P1 – 80%, proba P2 – 20%.
Secțiunea. 3

Rezultatele concursului

Art. 10 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul DPPD și pe pagina web a
DPPD (dppd.utcb.ro).
Art. 11
(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se transmit prin e-mail
(dppd.utcb@gmail.com) în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere.
(2) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
(3) Rezultatele la contestații se afișează la 24 de ore de la expirarea termenului de depunere. După afișarea
rezultatelor la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.
(4) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din cadrul DPPD.
Decizia comisiei de contestații este definitivă.

Art. 12
(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin
două tipuri de liste:
a) Lista provizorie – candidați eligibili;
b) Lista provizorie – candidați admiși (după confirmarea, pe e-mail, de către candidat a locului
obținut), înainte de contestații
c) Lista finală – candidați admiși după contestații.
(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:
a) lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate,
dacă este cazul;
c) Lista candidaților respinși, dacă este cazul.

ANEXA 1

CALENDAR ADMITERE – DPPD
Sesiunea I – IUNIE 2020
15 iunie – 01 iulie 2020
Înscrieri: 15 – 25 iunie 2020;
Evaluarea dosarelor de concurs: 26-28 iunie 2020;
Afișarea rezultatelor: 01 iulie 2020
Sesiunea II – SEPTEMBRIE 2020
7 septembrie – 17 septembrie 2020
Înscrieri: 07 – 14 septembrie 2020;
Evaluarea dosarelor de concurs: 15,16 septembrie 2020;
Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2020

