Programul de desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de master,
sesiunea de toamnă 2018, la toate facultăţile din cadrul UPG din Ploiești
Etapa

I

II

III

Activitatea: Programul de lucru cu candidaţii este: de luni până vineri între orele 9.00
– 15.00 (cu pauză între orele 12.00 și 12.30), sâmbăta şi duminica între orele 9.00 –
13.00
Înscrierea candidaţilor (opţiuni preliminare)
Afişarea programelor de master la care se organizează concurs de admitere pentru anul
universitar 2018 - 2019
Stabilirea opţiunilor finale de către candidaţii care au optat pentru programele de studii de
master la care nu se organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019
Susţinerea concursului de admitere la sediul UPG pentru candidaţii la un program de studii
de master desfăşurat în limba română şi a testului de competenţă lingvistică pentru
candidaţii programului de studii de master desfăşurat în limba engleză -Petroleum
Engineering
Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare
Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire
(pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi candidaţii admişi.
 Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către
candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe de studii de master.
 Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai
multe programe de studii de master.
Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi
Afişarea celui de-al II-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în
aşteptare
Depunerea în original a Diplomei de licenţă/echivalentă sau a Adeverinţei de absolvire
(pentru absolvenţii promoţiei 2018) de către toţi candidaţii admişi.
 Depunerea opţiunii pentru un singur program de studii de master de către
candidaţii admişi fără taxă la mai multe programe de studii de master.
 Achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi cu taxă la unul sau mai
multe programe de studii de master.
Încheierea contractelor de studii pentru toţi candidaţii admişi
Afişarea celui de-al III-lea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi
respinşi
Eliberarea dosarelor candidaţilor retraşi sau respinşi
Actualizarea bazei de date după excluderea candidaţilor care s-au retras

Perioada

5-10
sept.
10 sept.
12 sept.
13-14
sept.
15 sept.

16-17
sept.

17 sept.

18 - 19
sept.

19 sept.
20 - 21
sept.
21
sept

Atenţie! Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original Diploma de licenţă/echivalentă
/Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase libere, vor fi
ocupate în ordinea mediilor de admitere de către candidaţii înscrişi la programul respectiv, care au bifat opţiunea fără
taxă sau de către candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă, şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai
dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au încheiat contractul de studii, urmând ca ulterior rata de studii să le
fie restituită şi contractul refăcut.
Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă,) care au depus în original Diploma de licenţă/echivalentă
/Adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii promoţiei 2018), dar nu au optat pentru unul dintre programele de master
la care au fost admişi, vor fi repartizaţi de Comisia de admitere. În stabilirea repartiţiei Comisia de admitere va ţine
cont de ordinea preferinţelor candidatului. În acest caz reclamaţiile ulterioare nu se admit.
Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu achită rata I a taxei de studii şi nu încheie contractele de studii sunt excluşi
de pe liste
În urma analizei analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al sesiunii de admitere, Consiliul de Administraţie
al UPG poate hotărî redistribuirea locurilor rămase libere candidaţilor respinşi, aflaţi pe acest set de liste. Candidatul
respins la un program de master poate participa la competiţia pentru câştigarea unui loc prin redistribuire numai dacă
cele două programe, programul de master la care a fost respins şi programul de master la care solicită redistribuirea
au avut aceleaşi probe de admitere. În acest caz, hotărârea este afişată pe site-ul UPG şi la avizierele destinate
Admiterii 2018 de la sediul UPG, iar programul desfăşurării concursului de admitere se adaptează corespunzător.
Important! Candidatul declarat admis la un program de master, care nu se poate organiza din lipsă de candidaţi,
poate fi redistribuit, la cerere şi în limita locurilor disponibile, la programele de master ale căror probe de admitere
au acelaşi conţinut ca şi cele ale programului care nu se poate organiza. Dacă acest lucru nu este posibil,
candidatului i se vor restitui taxele achitate.
Afişarea rezultatelor:la sediul UPG şi pe site-ul UPG la secțiunea Admitere 2018.

