
Utilizarea platformei Microsoft Teams pentru candidații din afara UPB 
 

1. Candidatul va fi adăugat manual de comisie în camera virtuală de interviu de pe Microsoft 
Teams cu adresa de e-mail furnizată pe platforma de admitere. Este foarte important ca 
acea adresă să fie corectă.  

2. Candidatul va primi pe e-mail invitația de acces, de la Microsoft Teams 
<noreply@email.teams.microsoft.com> , cu subiectul “You have been added as a guest to 
Universitatea Politehnica Bucuresti in Microsoft Teams” și va trebui să dea click pe 
butonul Open Teams. 

3. Dacă nu există deja un cont Microsoft asociat cu acel e-mail, candidatul trebuie să și-l 
creeze. Se recomandă opțiunea Crează oricum. 

4. Dacă acel cont Microsoft a fost cu succes creat/ accesat, va vedea ecranul de mai jos: se 
poate alege fie descărcarea aplicației Windows pentru Microsoft Teams (recomandat mai 
ales dacă se va utiliza camera video în timpul interviului), fie  utilizarea aplicației web. 
Dacă se alege descărcarea aplicației Teams, aceasta trebuie instalată local, iar candidatul 
trebuie să introducă din nou contul Microsoft creat pentru a se autentifica în Microsoft 
Teams al UPB, apoi va putea vedea camera virtuală de interviu.  Dacă se alege utilizarea 
aplicației web, candidatul va intra direct în camera virtuală de interviu. 
 

 
 

5. In ziua interviului, la ora indicată de comisie, candidatul se va conecta și va da click pe 
butonul Alaturati-va sau Join (daca se folosește Teams în engleză). din camera 
virtuală de interviu ca în exemplul de mai jos: 
 
 



 
 
Candidatul va putea selecta dacă va intra cu camera video pornita (recomandat) sau nu, 
daca își oprește microfonul sau nu, utilizând butoanele aferente de sub butonul Alaturati-
va acum sau Join now (daca se folosește Teams în engleză). 
 

 
 
Recomandăm testarea accesului la camera virtuală imediat ce primiți invitația  pe e-
mail. Dacă întâmpinați probleme, contactați comisia de interviu sau prodecanul 
responsabil cu programele masterale de la FILS, maria.dascalu@upb.ro. 
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