
 

 

 

DOSARELE DE CANDIDATURĂ ale românilor de pretutindeni care 

candidează pe locurile fără plata taxelor de școlarizare, cu și fără 

bursă, se pot depune:  

- personal sau prin delegat cu procură, direct la sediul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești;   

- prin poștă, la adresa: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 

Bulevardul Petrolului nr.39, Ploiești, cod postal 100680;  

- prin e-mail la adresa rectorat@upg-ploiești.ro . 

 

 

Termenul de depunere a dosarelor de candidatură: 

Pentru studii universitare de LICENȚĂ:  

Până la 26 iulie –  sesiunea de vară, iulie 2017; 

Până la 13 septembrie – sesiunea de toamnă, septembrie 2017. 

Pentru studii universitare de MASTER: 

Până la 24 iulie –  sesiunea de vară, iulie 2017, doar pentru 

Facultățile Litere și Stiințe și Stiințe Economice. Concursul de 

admitere se susține la 26 iulie. 

Până la 11 septembrie – sesiunea de toamnă, septembrie 2017, 

pentru Facultățile Ingineria Petrolului și Gazelor, Inginerie 

Mecanică și Electrică și Tehnologia Petrolului și Petrochimie, 

precum și pentru locurile neocupate în sesiunea iulie la Facultățile 

Litere și Stiințe și Stiințe Economice. 
Pentru studii universitare de DOCTORAT dosarele se primesc 

până la 11 septembrie 2017, iar examenul de admitere se va desfășura, 

pe domenii de doctorat, în perioada 12-24 septembrie 2017. 
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DOSARELE DE CANDIDATURĂ ale românilor de pretutindeni care 

doresc să candideze pe locurile cu taxă în lei, alocate conform 

capacității de școlarizare aprobată de ARACIS, vor depune dosarul 

personal, la comisia de înscriere a facultății pentru care optează, în 

perioada de înscriere valabilă și pentru cetățenii români: 

Pentru studii universitare de LICENȚĂ: 12-18 iulie 2017 

Pentru studii universitare de MASTER:  

- 20-24 iulie 2017 - doar pentru Facultățile Litere și Stiințe și 

Stiințe Economice 
- 5-10 septembrie 2017 - pentru Facultățile Ingineria Petrolului 

și Gazelor, Inginerie Mecanică și Electrică și Tehnologia 

Petrolului și Petrochimie, precum și pentru locurile neocupate 

în sesiunea iulie la Facultățile Litere și Stiințe și Stiințe 

Economice. 
-  

 

CRITERII DE ADMITERE: 

- Pentru studii universitare de LICENȚĂ: media obținută la 

examenul de bacalaureat; 

- Pentru studii universitare de MASTER: media obținută la proba 

concursului de admitere organizat la sediul universității, pentru 

fiecare program de studii și media obținută la examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licență; 

- Pentru studii universitare de DOCTORAT: media obținută la 

examenul de admitere la doctorat, organizat în luna septembrie 

la sediul universității. 

 

Candidații declarați admiși vor depune formularul de confirmare a 

locului de studii pentru un singur program de studii universitare. 

Formularul poate fi descărcat de la adresa:  www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/master/2017/romani_pretutinden

i/METODOLOGIE%20DABU%20CONFIRMARE%20LOC%20ST

UDII.pdf     
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