Ghid de înscriere pe platforma de admitere la master

Stimată doamnă / Stimate domn,
Vă mulțumim că ați ales să vă înscrieți la unul dintre cele trei mastere ale Departamentului de Pregătire
a Personalului Didactic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (DPPD-UTCB).
Acesta este un Ghid care are drept obiectiv să vă ajute în procesul de înscriere pe platforma de admitere
la master. De asemenea, atașăm calendarul admiterii și fișa de autoevaluare.
Perioada efectivă de înscriere este 13 septembrie (ora 9:00) – 16 septembrie (ora 15:00)!
Observație
Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înscriere, atunci aveți următoarele posibilități:
-

Să apelați la cineva cunoscut care să vă ajute
Să sunați la numerele de telefon de mai jos pentru a obține ajutor
021/24 27 124 (secretariat DPPD, între orele 9.00 -15.00)
0744 379 959 (cadru didactic DPPD, orele 9.00 – 20.00)
0722 314 078 (cadru didactic DPPD, orele 9.00 – 20.00)

Pașii preliminari
Înainte să începeți înscrierea pe platforma de admitere vă rugăm să pregătiți documentele de mai jos.
Aceasta înseamnă să scanați sau să pozați originalele și să le salvați pe calculatorul dumneavoastră sau
pe un stick (mai ales daca optați pentru înscrierea direct la sediul nostru), fiecare document într-un
singur fișier (chiar dacă are mai multe pagini). Fișierele le veți numi sugestiv, de ex.: Marinescu
Eleonora_licență. În cazul salvarii ca imagini, trebuie să țineți cont că dimensiunea maximă totalaă a
tuturor documentelor este de 15 MB. Documentele sunt următoarele:
-

-

-

CI
Certificat de naștere
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Diploma de bacalaureat (față și verso)
Diploma de licență (față și verso) + suplimentul la diplomă (toate în același fișier)
Chitanța taxei de înscriere (dacă optați pentru plata prin bancă/poștă și nu prin utilizarea
directă a cardului bancar)
O scrisoare de intenție (aprox. 1 pagină), în care să explicați motivele pentru care doriți să
urmați unul dintre mastere și ce așteptați la finalul programului de master (cunoștințe,
competențe etc.). Trebuie semnată!
Fișa de autoevaluare (atașată), în care să completați informațiile solicitate și care are o pondere
importantă în media de admitere. Completarea acestei fișe nu ar trebui să dureze mai mult de o
oră. Trebuie semnată!
Dovada plății taxei de înscriere (100 lei), dacă nu plătiți online direct în platformă și plătiți prin
bancă. Datele bancare sunt următoarele
Cod IBAN: RO 06RNCB0073005630380004
Beneficiar: UTCB
Cod fiscal: 4266570
Explicatie: nume si prenume, taxa inscriere master DPPD-UTCB, CNP....

Înscrierea
Vă rugăm să parcurgeți pașii următori

Pasul 1
Accesați link-ul: admitereonline.utcb.ro/login
și obțineți ecranul de mai jos. Dați click pe Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic și
obțineți ecranul de la pasul 2.

Pasul 2
Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail și o parală.

Felicitări, contul tău a fost creat cu succes!

După
ce salvați,
o săLINK
primiți
un mesaj
e-mail, adresa
ca cel dedemai
jos. Vă rugăm să accesați link-ul
Accesează
acest
pentru
a-ți pe
confirma
e-mail.
furnizat pentru a vă întoarce în platforma de admitere, adică la pasul 3 de mai jos.

Dacă, din orice motiv, nu poți accesa link-ul, copiază următorul url în adressbar-ul browserului tău:
https://admitereonline.utcb.ro/verificareemail/fb69JIVx7XXgrK09QQjmMrLHnugVhS2B4Q1R22SL7Oe58WlHHqFBkFIFmQJ5IrDi
Echipa de admitere a Universității Tehnice de Construcții București (UTCB)
info.admitere@utcb.ro
https://admitere.utcb.ro
https://admitere.utcb.ro/master

Pasul 3
Urmează să completați fișa de înscriere cu datele cerute, mai puțin rubricile de “Aparținători legali”
și “Competențe lingvistice”

Pasul 4
La acest pas veți încărca documentele pe care le-ați pregătit (scanat). Numai cele care sunt necesare
în cazul dumneavoastră.
Atenție: diploma de licență și suplimentul trebuie să le aveți salvate în același document

În următoarele 2 ecrane am prezentat un exemplu înainte și după încărcarea documentelor

Pasul 5
Semnătura nu trebuie să fie identică cu cea pe care o aveți în mod obișnuit

Pasul 6
Plata taxei de înscriere de 100 lei o puteți achita online sau prin banca, cu datele bancare din ecranul
următor (caz în care atașați dovada de plata)

Pasul 7
Felicitări! Ați finalizat cu succes înscrierea.

Vă mulțumim și abia așteptăm ca din toamnă să deveniți studenții noștri!

