
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) 

Universitatea POLITEHNICA din București 
 
 

ADMITERE MASTER 
 

INGINERIA SISTEMELOR INDUSTRIALE / INGENIERIE DES SYSTEMES INDUSTRIELS 

(Complementar, 4 semestre) (cu predare în limba francezã) 
 

Diplomã dublã cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE : 
 
- Diplomã de Master Ingineria Sistemelor Industriale 
(de la Facultatea de Inginerie în Limbi Strãine–FILS, Universitatea POLITEHNICA din București) 
 
- Diplôme de Hautes Études Technologiques Génie des Systèmes Industriels  
(de la ENSIACET-GI, Institut National Polytechnique de Toulouse, France) 

 
IMPORTANT :  

- Pe parcursul masterului se poate beneficia de mobilitate ERASMUS pentru studii sau plasament în FRANȚA  
- La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida : 

absolvenții cu diplomã de licențã / inginer sau echivalentã acesteia, 
indiferent de domeniul, instituția de învãțãmânt superior și anul în care a obținut diploma. 

 

Concursul de admitere în învãțãmântul universitar de masterat se organizeazã în douã sesiuni, în iulie și septembrie 2020 
Conform Regulamentului disponibil aici :  https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/05/10.-REGULAMENT_Admitere_MASTERAT.pdf   

 
ÎNSCRIEREA și CONCURSUL DE ADMITERE : 
SESIUNEA IULIE 2020 : 

Înscrierea candidaților  (online sau prin poștă) - 29 iunie – 07 iulie 2019 ( http://ing.pub.ro/admission/master/) 
Concursul de admitere (online) – 08 iulie – 10 iulie 2020 

 Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților (online) 13 iulie – 16 iulie 2020  

https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/05/10.-REGULAMENT_Admitere_MASTERAT.pdf


Taxa de înscriere la concursul de admitere la masterat este 100 RON (stabilită de către Senatul UPB) 
Înmatricularea: Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din iulie va avea loc în regim on-line, în perioada 13 iulie – 16 iulie 2020 

Candidații admiși vor depune dovada de plată a Taxei de înmatriculare. 
 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 : 
Înscrierea candidaților - 17 august – 08 septembrie 2020 ( http://ing.pub.ro/admission/master/) 
Concursul de admitere – 09 – 11 septembrie 2020 

 Comunicarea rezultatelor și înmatricularea 14 septembrie – 18 septembrie 2020  
Depunerea documentelor în original (diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății) 14 – 18 septembrie 2020 

Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf Contractul de Studii Universitare de Masterat în primele 15 zile ale anului 
universitar 2020-2021, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. 
 

ADMITEREA : 
Proba 1 – Examinarea dosarelor de concurs și calcularea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de 3, 4 ani sau de 5 

ani, calculatã cu relațiile :  
  pentru absolvenții studiilor universitare de 4 ani: 
MA=(M1+M2+M3+M4+MEXAMEN DE LICENTA)/5  
  pentru absolvenții studiilor universitare de 3 ani: 
MA= (M1+M2+M3+ MEXAMEN DE LICENTA) /4  
  pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată: 
MA=(M1+M2+M3+M4+M5+MEXAMEN DE LICENTA)/6  
Unde M1, M2...M5 sunt mediile anilor 1,2..., 5 de studii.  

Proba 2 - Interviu on-line cu membrii comisiei de examinare. Candidații vor participa cu CV și Scrisoare de motivație (ambele în limba 
francezã) și vor fi evaluați pe baza motivației personale și a cunoștințelor de care dau dovadã. 

 

Media generalã de admitere, MG, a fiecãrui candidat se calculeazã cu relația : 
MG = (MA+MB) / 2, în care: 
MA – este media generalã de absolvire a studiilor universitare de licențã/lungã duratã ;  
MB – este media celei de-a doua probe 

Contact : mioara_duca@yahoo.com (0721879860),  v_dumbrava@yahoo.com 

mailto:mioara_duca@yahoo.com
mailto:v_dumbrava@yahoo.com
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