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Program de studii universitare de masterat
„Tehnologii și Sisteme Poligrafice” (TSP)
anul universitar 2020 – 2021
Acest program de masterat este organizat în cadrul Universității POLITEHNICA din București,
Facultatea Inginerie Industrială și Roboță, departamentul Roboți și Sisteme de Producție. Este un
program de masterat de cercetare acreditat în domeniul Inginerie Industrială. Este destinat
absolvenţilor studiilor de licenţă (3 sau 4 ani) din toate domeniile: inginerie, economie,
management, studii administrative etc.
Înscrierea la studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 se va derula
on-line (https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen - Master 2020 II) în perioada:
 24 august – 8 septembrie 2020,
Susținerea probei de concurs (tip interviu, on-line) se va derula pe:
 10 septembrie, ora 17,30.
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat,
candidaţii vor încărca pe platformă următoarele documente:
1. fişa de înscriere tip (vezi Anexa 1);
2. o fotografie color;
3. diploma de bacalaureat;
4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia; (candidaţii din promoţia 2020 pot fi
înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi
a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se prezintă diploma de
licenţă/inginer;
6. certificatul de naştere;
7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
8. buletin/carte de identitate;
9. dovada de plată a taxei de admitere (100 RON).
10. declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul
de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la
studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
11. declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce
documentele în original înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei
de înscriere în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse on-line la înscriere.
Informaţii suplimentare
Coordonator program masterat TSP: Conf. univ. dr. ing. Emilia Bălan
Mobil: 0722 193 692, E-mail: emilia.balan59@yahoo.com

