Comisia de admitere MASTER ETC- Sesiunea IULIE 2016

Acte necesare pentru înscriere:
• Diploma de licență sau Adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții 2016)**
• Foaia matricolă facultate (pentru absolvenții ETc promoția 2016 se va pune din oficiu în dosar)
• Diploma de bacalaureat + foaie matricolă liceu (copii autentificate)
• Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.
• Certificat de naştere (copie legalizată)
• Carte de identitate (copie autentificată)
• Declaraţie notarială pentru absolvenţii din promoţii anterioare 2016, din care să rezulte dacă au mai beneficiat de
subvenție de la buget pentru studii de Master
• 2fotografii color tip diplomă
• fișa de înscriere
• chitanță taxa de înscriere (sau cerere + acte doveditoare pentru scutire de taxă conform Metodologiei)
• dosar plic
** La înscriere se pot depune diplomele copie legalizată (la notar) sau autentificată (la Decanatul ETC). La
confirmarea locurilor fără taxă se depune la dosar DIPLOMA sau ADEVERINȚA ÎN ORIGINAL.
Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/master/.- Candidații sunt rugați să introducă
corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către
comisie, la sediul facultății, la depunerea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.
Dosarul se depune la Secretariat etaj 1, corpul B - orar 9-14
Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei (Secretariat, etajul 2 corpul B) , în numerar sau cu
cardul, sau prin banci în contul Facultății ETC, iardovada plății (chitanța, ordin de plată) se depune la dosar:
• taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
• taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.
Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE
(formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare,
după care se depune dosarul.

