Ghid de înscriere pe platforma de admitere la master
Stimată doamnă / Stimate domn,
Acesta este un ghid care are drept obiectiv să vă ajute în procesul de înscriere pe platforma de admitere la
masterele Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Atenție

Perioada de înscriere este 13 – 22 iunie 2022
Observație
Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înscriere, atunci aveți următoarele posibilități:
- Să apelați la cineva cunoscut care să vă ajute
Dacă- întâmpinați
în procesul
atunci aveți
următoarele
Să sunațidificultăți
la numerele
de telefondedeînscriere,
mai jos pentru
a obține
ajutor posibilități:
021/24 27 124 (secretariat DPPD, între orele 9.00 -15.30)
0725 337 790 (secretariat DPPD, între orele 9.00 -15.30)
0722 314 078 (cadru didactic DPPD, orele 9.00 – 20.00)
- Să veniți la sediul nostru din București (B-dul Lacul Tei nr. 122-124) cu dosarul complet
(inclusiv diploma de licență + suplimentul la diplomă sau foaia matricolă în original) și să
introduceți datele și documentele dumneavoastră în platforma de admitere, asistați de personalul
DPPD. În acest caz, vă rugăm să sunați la secretariat (021/ 24 27 124) și să anunțați ziua și
(aproximativ) ora la care intenționați să veniți.

1. 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_diploma
licență. În cazul salvării ca imagini, trebuie să țineți cont că dimensiunea maximă totală 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 (ambele în același fișier)
Chitanța taxei de înscriere (dacă optați pentru plata prin bancă/poștă, online banking etc. și nu
prin utilizarea directă a cardului bancar)
Un eseu motivațional (aprox. 2 pagini), care să conțină: o scurtă prezentare profesională a
candidatului; argumentarea alegerii programului de studiu; așteptările pe care le are candidatul la
finalizarea programului de studiu (cunoștințe, competențe); un scurt plan de dezvoltare a carierei
in viitor. Trebuie semnat

2. Înscrierea
Pasul 1- accesare platformă de admitere
Accesați următorul link de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/ și veți intra în platforma

Pasul 2 – crearea contului personal pe platformă
Folosiți coloana din stânga, “Mă înscriu la” și apăsați butonul verde “Departamentul Pentru Pregătirea
Personalului Didactic”:

Trebuie să apară pagina “Creezi cont” în care trebuie să vă înregistrati cu adresa dumneavoastră de email și cu o parolă, care poate fi parola adresei dumneavoastră de e-mail sau o parolă nouă. Vă rugăm să
vă notați această parolă, deoarece va trebui să o folosiți mai tarziu.
Atenție
La oricare dintre pași, dacă greșiți sau ați uitat să atașați un document și platforma nu vă mai lasă să
reveniți, atunci accesați din nou link-ul de mai sus, intrați pe coloana din dreapta “Autentificare”,
introduceți adresa e-mail și parola folosite la “Înscriere” și veți fi logați exact în locul unde ați întâmpinat
problema (deci nu ați pierdut datele introduse până atunci), după care puteți continua.
Pasul 3 – Confirmarea contului pe e-mail
În urma finalizării pasului 2, veti primi pe adresa de e-mail introdusă, un mesaj ce conține link-ul prin care
vă veți crea pagina proprie și securizată pe platforma de admitere. Nu apăsați butonul verde, ci doar
verificați-vă mesajul de pe e-mail

Pe e-mail veti primi un mesaj asemănător cu cel de mai jos. Dați clik pe link și vă va duce din nou în
platformă la pasul următor.
Felicitări, contul tău a fost creat cu succes!
Accesează
acest LINK pentru a-ți confirma adresa de e-mail.
Pasul
4
LaEchipa
acest pas
trebuie să
încărcați documentele
care le-ați București
pregătit la(UTCB)
rubrica “Pașii preliminari”, de mai
de admitere
a Universității
Tehnice depeConstrucții
sus.
info.admitere@utcb.ro
https://admitere.utcb.ro
Atenție: diploma de licență trebuie însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă în același fișier
https://admitere.utcb.ro/master
(poza 6).

Pasul 4 – introducerea datelor și a opțiunilor
După accesarea link-ului, apare ecranul de mai jos unde trebuie încarcate datele personale, mai puțin:
aparținători legali și competențe ligvistice

Tot la acest pas trebuie să faceți opțiunile pentru unul sau mai multe programe de master. Sugestia noastră
este să faceți mai multe opțiuni, în ordinea preferințelor.

Pasul 5 - Încărcarea documentelor
Atenție: diploma de licență și suplimentul la diplomă/foaia matricolă trebuie sa fie în același fișier

Pasul 6 – confirmarea informațiilor
Trebuie confirmate prin semnatură datele introduse până acum

Pasul 7 – Plata înscriere
Trebuie să platiți o taxă de înscriere de 100 lei (rubrica “Sunt scutit de taxă este pentru studenți”) și aveți
două posibilități:
-

Direct cu cardul, caz în care platforma vă va trimite direct la site de plată securizată cu cardul
“Platesc.ro” (sau ceva asemănător)

-

Prin bancă/poștă, online banking sau la caseria universității, caz în care trebuie să încărcați
chitanța/dovada de plată. Datele bancare sunt afișate

Pasul 8 - finalizare
Dacă toți pașii de mai sus au fost realizati cu succes, atunci veti primi mesajul “Dosarul este trimis la
comisia de evaluare”, ceea ce înseamnă că dosarul dumneavoastra a fost complet și urmează să fie evaluat
de către o comisie. Rezultatele se afișează pe 29 iunie, conform calendarului.

Dacă dosarul nu este complet, atunci urmați indicația de la pasul 2 “Atenție” și completați/corectați.

3. Evaluarea
Media finală se compune din 40% media examenului de licență, 40% media anilor de studii de licență
și 20% eseul motivațional.
Vă mulțumim și așteptăm ca din toamnă să deveniți studenții noștri!
Echipa DPPD

