
Anexa la metodologia de admitere UPIT, pentru anul universitar 2021-2022 

 

 

A. DESFĂŞURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE LICENTA DIN FECC 

 

FECC organizeaza admiterea la urmatoarele programe de licenta: 

- Electronica Aplicata 

- Retele si software de telecomunicatii 

- Calculatoare 

- Electromecanica 

Inscrierea si depunerea documentelor solicitate se face prin intermediul platformei on-line 

https://www.upit.ro/admitere 

 

Documentele necesare sunt urmatoarele: 

1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive (pe baza template); 

2) declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal  (din platformă); 

3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care 

să rezulte mediile anilor de studii)  (fotocopie încărcată pe platformă – în original la înmatriculare); 

6) certificat de naştere (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la înmatriculare); 

7) cartea de identitate (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la înmatriculare);; 

8) certificat de căsătorie (dacă este cazul) (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la 

înmatriculare); 

9) aviz medical eliberat de medicul de familie (fotocopie la înscriere pe platformă și original la 

înmatriculare) 

11) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a 

acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării 

(fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare) 

12) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor transmite o 

adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial (fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare) 

 

 

Proba de concurs si modul de calcul al mediei de admitere 

Proba de concurs:  examinarea Eseului motivational  - notat Admis / Respins. 

Media concursului de admitere se calculeaza conform formulei:   

50% Media de la bacalaureat + 50% Nota obligatorie profil. 

https://www.upit.ro/admitere


Media de admitere se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire. 

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul 

de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în ordinea 

opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 

opţiuni pentru locurile cu taxă). 

 

In caz de egalitate, criteriile de departajare in ordinea prioritatilor de aplicare sunt: 

1. Nota obţinută de candidat la limba şi literatura română, la bacalaureat - E(a)- proba scrisă; 

2. Nota obţinută de candidat la probă la alegere a profilului şi specializării, la bacalaureat -E(d)- 

proba scrisă; 

În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală 

de Admitere pe facultate va decide asupra situaţiei particulare. 

  

La înmatriculare: 

- Dispunerea mediilor să se facă ținând cont de toate caracteristicile introduse la înscriere: 

liceu în mediul rural, români pe pretutindeni etc. 

- Dispunerea mediilor se face ținând cont de prima opțiune. Studentul apare pe listele 

finale de înmatriculare la prima opțiune la care are acces. De exemplu dacă și-a ales EA-

S și C-S și are loc la EA-S atunci apare la EA-S. Dacă nu are loc la EA-S și are loc la C-S 

atunci apare la C-S.  

  



B. DESFĂŞURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE MASTER DIN FECC 

 

FECC organizeaza admiterea la urmatoarele programe de master: 

- Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale SECPI 

- Inginerie Electronica si Sisteme Inteligente IESI 

- Sisteme de Conversie a Energiei SCE 

Inscrierea si depunerea documentelor solicitate se face prin intermediul platformei on-line 

https://www.upit.ro/admitere 

Documentele necesare sunt urmatoarele: 

1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive (pe baza template); 

2) declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal  (din platformă); 

3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care 

să rezulte mediile anilor de studii)  (fotocopie încărcată pe platformă – în original la înmatriculare); 

4) diploma de licenţă (sau echivalentă); se exceptează absolvenţii promoţiei 2021 care pot prezenta 

adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor și supliment la 

diplomă (fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare); 

5) foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență în original, (cu excepția 

absolvenților promoției 2021) (fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare);; 

6) certificat de naştere (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la înmatriculare); 

7) cartea de identitate (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la înmatriculare);; 

8) certificat de căsătorie (dacă este cazul) (fotocopie la înscriere pe platformă și copie la 

înmatriculare); 

9) aviz medical eliberat de medicul de familie (fotocopie la înscriere pe platformă și original la 

înmatriculare) 

10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat 

la un alt program de master în derulare sau absolvi (fotocopie la înscriere pe platformă și original 

la înmatriculare) 

11) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a 

acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării 

(fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare) 

12) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor transmite o 

adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a 

rromilor recunoscută oficial (fotocopie la înscriere pe platformă și original la înmatriculare) 

 

 

Proba de concurs si modul de calcul al mediei de admitere 

Proba de concurs:  examinarea Eseului motivational  - notat Admis / Respins. 

Media concursului de admitere se calculeaza conform formulei:   

https://www.upit.ro/admitere


50% Media anilor studiilor de licenta + 50% Media de la examenul de finalizare a studiilor de 

licenta. 

Media de admitere se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire. 

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul 

de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum și în ordinea 

opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 

opţiuni pentru locurile cu taxă). 

 

In caz de egalitate, criteriile de departajare in ordinea prioritatilor de aplicare sunt: 

1. Media anilor studiilor de licenta; 

2. Media ultimului an al studiilor de licenta; 

3. Media de la examenul de bacalaureat. 

 

 

 

Nota finala: 

- Opțiunile sunt pe facultate. Dacă candidatul vrea să se înscrie la FECC atunci 

opțiunile pe care le va putea alege sunt numai de la FECC. 

 


