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DECIZIE 

Nr. 1 / 26.07.2022 
 

privind desfǎşurarea Sesiunii III de Admitere de Licenţǎ 2022-2023 în cadrul  

Facultǎţii de Inginerie în Limbi Strǎine 

 

Luând în considerare  regulamentul privind organizarea și desfășurarea 
concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență anul universitar 
2022-2023,  Biroul Executiv al FILS adoptǎ urmǎtoarea hotarâre: 
               Admiterea în Facultatea de Inginerie în Limbi Strǎine din cadrul Universitatii 
Politehnica Bucuresti, sesiunea III se face prin concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1, 
P2 și P3), în perioada 26 iulie 2022 – 16 septembrie 2022. 

• Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea 
lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza 
rezultatelor obținute pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza 
rezultatelor obținute la proba P3.  

• Alegerea disciplinelor pentru probele P1 şi P2 şi calculul notelor se fac conform 
metodologiei prezentate în Regulamentul specificat, aferente sesiunii I de 
admitere licenţǎ.   

• Pentru proba P3 se va lua în considerare media generală la Bacalaureat 

• Ca excepţie, media generalǎ se calculeazǎ numai pe baza probelor P1 şi P2, 
pentru candidaţii cu diplomǎ echivalentǎ de Bacalaureat. 

• Prin calcularea notelor, se realizeazǎ ierarhizarea candidaţilor, care sunt invitaţi 
de cǎtre CLA sǎ se inmatriculeze. 

• Etapele de ierarhizare vor avea loc zilnic in perioada 27-28.iulie 2022, iar 
începând cu data  de 29 iulie a.c. se vor desfǎşura în fiecare sǎptǎmânǎ dupǎ 
cum urmeazǎ: 1 august; 10 august; 24 august, iar înmatriculǎrile vor avea loc în 
zilele de 2 august; 12 august; 25 august, prin prezentarea candidaţilor admişi la 
Secretariatul facultǎţii, cu dosarul complet;  

• În perioada 29 august- 16 septembrie 2022, ierarhizarea candidaţilor pentru 
locurile vacante se va face sǎptǎmânal, în ziua de marţi, iar inmatricularea în 
ziua de miercuri. 

 
Informaţiile pentru candidaţi sunt disponibile pe site-ul facultǎţii ( 
http://ing.pub.ro/admission/licence/ ) 

                                                     
Biroul Executiv FILS 
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