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1. Calendarul admiterii

Etapa admiterii

Concurs cu probe de
verificare a
cunoștințelor (CTI,
IS, CTI-EN)

Concurs de dosare
(Informatică)

Învățământ la
distanță și
învățământ cu
frecvență redusă
(Informatică ID/IFR)

Înscriere candidați

06.07.2020 16.07.2020

06.07.2020 18.07.2020, ora 14.00

15.06.2020 18.07.2020

Concurs

18.07.2020 19.07.2020

18.07.2020

18.07.2020

Rezultate concurs

20.07.2020, ora 10.00 20.07.2020, ora 10.00 20.07.2020, ora 10.00

Confirmări runda I

20.07.2020, ora 10.00 20.07.2020, ora 10.00 20.07.2020, ora 10.00
22.07.2020, ora 16.00 22.07.2020, ora 16.00 22.07.2020, ora 16.00

Afișsare runda II

23.07.2020, ora 10.00 23.07.2020, ora 10.00 23.07.2020, ora 10.00

Confirmări runda II

23.07.2020, ora 10.00 23.07.2020, ora 10.00 23.07.2020, ora 10.00
24.07.2020, ora 16.00 24.07.2020, ora 16.00 24.07.2020, ora 16.00

Afișare runda III

25.07.2020, ora 10.00 25.07.2020, ora 10.00 25.07.2020, ora 10.00

Confirmări runda III
Rezultate finale

25.07.2020, orele
10.00 - 14.00

25.07.2020, orele
10.00 - 14.00

25.07.2020, orele
10.00 - 14.00

25.07.2020, ora 16.00 25.07.2020, ora 16.00 25.07.2020, ora 16.00

2. Repartizare locurilor disponibile în funcție de specializare

Domeniul de licență

Nr. locuri
fără taxă
pe domeniu

Nr. locuri
cu taxă
pe domeniu

Calculatoare și Tehnologia
Informației - limba română
(CTI)

155

25

Ingineria Sistemelor (IS)

175

45

Calculatoare și Tehnologia
Informației - limba engleză
(CTI-EN)

80

10

Informatică

60

35

Informatică
‐ Învățământ la Distanță

-

100

3. Procedura de admitere
a. Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de
studii universitare de licență
b. Calculul mediei de admitere pentru fiecare specializare
c. Alegerea modalitatilor de admitere pentru:
i.
Absolvenți ai specializărilor Matematică Informatică, Științele Naturii
(Filiera Teoretică - profil Real + profilului Militar - specializarea MI)
ii.
Absolvenți ai filierelor Teoretică (profil Umanist), Tehnologică și
Vocațională
d. Instrucțiuni de admitere prin platforma Enroll
e. Procedura de admitere pe baza probei de matematică

f.

Procedura de admitere pe bază de portofoliu

g. Lista concursurilor prin care elevii sunt admiși fără concurs de admitere:
i.
Locurile I, II sau III, medalia de aur, argint sau bronz sau echivalente ale
acestora, în oricare din anii de liceu la fazele naționale sau internaționale
ale olimpiadelor organizate sub egida Ministerului Educației și Cercetării,
în unul dintre următoarele domenii:
1. Matematică;
2. Fizică;
3. Informatică;
4. Electronică.
ii.
Locurile I, II, III în oricare din anii de liceu la următoarele concursuri
naţionale:
1. Concursul de matematică Valeriu Alaci, începând cu ediţia 2016;
2. Concursul de programare Alexandru Rogojan, începând cu ediţia
2016;
3. Concursul de matematică Adolf Haimovici;
4. Proba de algoritmică a concursului ITEC organizat de Liga AC
având un cadru didactic UPT în juriu, care şi semnează diploma.
iii.
Locurile I, II sau III la fazele internaționale ale Concursului organizat de
asociaţia Naţie prin Educaţie, intitulat BRD FIRST Tech Challenge
România, începând cu ediţia 2017-2018.
iv.
Clasamentul se face în funcţie de:
● media de bacalaureat – reprezentând primul criteriu de ordonare;
● media la disciplina de matematică calculată pe toţi cei 4 ani reprezentând al doilea criteriu de ordonare.

4. Centrele de admitere deschise în perioada 6 iulie - 25 iulie 2020
Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon

Program

Corpul Electro Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter,
holul principal, etajele 1,2,3,
corp clădire A și B

0256-403211,
0256-403289

Luni-Vineri:
9.00 - 14.00
Sâmbătă:
9.00 - 13.00

Colegiul Național
”Decebal” Deva

Deva, Intrarea dinspre strada
Andrei Șaguna

0720-579219

Colegiul Național
Pedagogic ”Ștefan
Odobleja” Drobeta-Turnu
Severin

Drobeta-Turnu Severin, str.
Crişan, Nr. 48

0720-579202

Colegiul Național „Traian
Lalescu” Reșița

Reșița, clădirea ciclului
primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7

0720-579223

Colegiului Național
”Ecaterina Teodoroiu”
Târgu Jiu

Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie
1918, Nr. 25

Luni-Vineri:
9.00 - 15.00
Sâmbătă:
9.00 - 13.00

0720-579220

5. Documente necesare dosarului de înscriere
Dosarul de înscriere transmis online trebuie să conțină copii ale următoarelor
documente:
- diploma de bacalaureat sau echivalentă / adeverință;
- substitut diplomă;
- foaia matricolă din liceu;
- cartea de identitate;
- certificatul de naștere;
- adeverință medicală;
- fotografie color tip diplomă;
- dovadă scutire taxă de înscriere (dacă este cazul);
- diploma de licenţă sau adeverință de absolvire (pentru licențiați);

- foaia matricolă absolvire licență (pentru licențiați);
- adeverinţă de student (pentru studenți);
- foaia matricolă parțială (pentru studenți);
- declarație notarială pe proprie răspundere (pentru candidați cu bac < 2020);
- dovadă competențe lingvistice, pentru programele organizate într-o limbă străină.
6. Absolvenți de licee din mediul rural
În Universitatea Politehnica Timișoara sunt prevăzute 100 de locuri pentru absolvenții
liceelor din mediul rural.
Aici găsiți facilitățile oferite de universitate pentru acești candidați.
7. Candidați de etnie rromă
În Universitatea Politehnica Timișoara sunt prevăzute 4 locuri speciale pentru candidații
de etnie rromă.
Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul
locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi
reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se
face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere,
candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de
una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,
din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este
membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea
acelaşi statut ca orice alt candidat.
8. Români de pretutindeni
Aici găsiți detaliile necesare admiterii în cadrul Universității Politehnica Timișoara pentru
românii de pretutindeni.
9. Taxe
a. Taxe de admitere aferente anului universitar 2020-2021
b. Modalitatea de plată a taxelor de admitere
Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de
înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa a
 cronimul facultății) pentru... (se va menționa numele
complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian

c. Taxe de școlarizare aferente anului universitar 2020-2021

