
ANUNȚ  

PROBA DE CONCURS ADMITERE LA MASTER SEPTEMBRIE 2020 

Facultatea de Litere și Științe  

Conform programului de desfășurare a concursului de admitere la studiile 

universitare de master - Sesiunea de toamnă 2020, pentru domeniile Filologie, 

Științe ale Educației și Științe Administrative proba constă în 

evaluarea/aprecierea eseului depus fizic la dosar sau transmis electronic pe 

platforma online a admiterii. 

Programul susținerii examenului de admitere: 

Domeniul Filologie: 10 septembrie, ora 9.00 

Domeniul Științe ale Educației: 10 septembrie, ora 10.00 

Domeniul Științe Administrative: 10 septembrie, ora 10.00 

 

Forma de examinare pentru admitere la programul de master Tehnologii 

Avansate pentru Prelucrarea Informației, domeniul Informatică, constă dintr-o 

probă orală cu întrebări din tematica afișată pe site (https://timf.upg-

ploiesti.ro/ls/wp-

content/uploads/2019/06/Tematica_Admitere_Masterat_2020_ITIMFM.pdf). 

 

Susținerea probei se va desfășura online și va avea loc în data de 10 septembrie 

2020, începând cu ora 10.30, utilizând platforma Google Meet, fiind necesar un 

sistem multimedia (cameră web, microfon, boxe). Candidații vor primi în data de 

10.09.2020, pe adresele de email furnizate la înscriere: 

- link-ul participării la sesiunea de examinare; 

- ora aproximativă de examinare,   

de la comisia de examinare (adresa de email: itimf@upg-ploiesti.ro). Vă rugăm 

să confirmați primirea emailului. 

Candidații vor accesa linkul întâlnirii cu 15 minute înainte de ora planificată și vor 

aștepta începerea sesiunii (este posibil să existe decalări cu examinarea 

candidaților). Înainte de desfășurarea propriu-zisă a examenului, candidații vor 

prezenta comisiei un act de identitate. 

 

Facultatea de Științe Economice 

Proba concursului de admitere la master pentru toate specializările se va 

desfășura sub forma unui test grilă. 



Examenul de admitere la masterat la Facultatea de Științe Economice se 
desfășoară în data de 10 septembrie 2020 după următorul program:  

pentru Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze, Administrarea și 

finanțarea proiectelor de dezvoltare, Managementul sistemului bancar, 

Managementul sistemelor microeconomice, Managementul sectorului public, 

Strategii în afaceri internaționale   

AAIPG, AFPD, MSB, MSM, MSP, SAI:  10:00-10:50; 

pentru Contabilitate, fiscalitate și audit CFA: 12:00-12:50;  

pentru Tehnologii informatice pentru afaceri TIA: 14:00-14:50; 

Susținerea probei se va desfășura online, link-urile către paginile de examen vor 
fi postate până la orele examenelor. 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

Proba concursului de admitere la master, pentru toate programele de studii, se 

va desfășura sub forma unui test grilă online (Google Forms) cu 18 întrebări                     

(1 singur răspuns corect).  

Testul grilă va fi transmis pe adresele de email comunicate la înscriere la data și 

ora programată pentru susținerea examenului de admitere (nu răspundem de 

eventuale erori produse de scrierea eronată a adreselor de email). 

Programul susținerii examenului de admitere: 

Domeniul Inginerie Mecanică 

10 septembrie 2020, ora de începere 10.00, ora de sfârșit 11.00; 

Domeniul Inginerie și Management 

10 septembrie 2020, ora de începere 10.00, ora de sfârșit 11.00; 

Domeniul Ingineria Sistemelor 

10 septembrie 2020, ora de începere 11.00, ora de sfârșit 11.45. 

 

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor 

Proba concursului de admitere la master pentru toate specializările se va 

desfășura online sub forma unui test grilă (Google Forms). Informații referitoare 

la modul de desfășurare a examenului test grilă, vor fi transmise tuturor 

candidaților înscriși, pe adresele de email comunicate la înscriere. 



Proba concursului de admitere la master pentru toate specializările se va 

desfășura sub forma unui test grilă. 

Proba de verificare a competențelor la limba engleză (pentru masteratul 

Petroleum Engineering/Inginerie de petrol) se va desfășura on-line pe data de 10 

septembrie 2020, începând cu ora 10. 

Susținerea probei se va desfășura online și va avea loc în data de 11 septembrie 

2020, începând cu ora 10. 

 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

Proba concursului de admitere la master pentru toate specializările se va 

desfășura online sub forma unui test grilă (Google Forms). Informații referitoare 

la modul de desfășurare a examenului test grilă, vor fi transmise tuturor 

candidaților înscriși, pe adresele de email comunicate la înscriere. 

 

Susținerea probei va avea loc în data de: 

10 septembrie 2020, începând cu ora 12.00 pentru domeniul: Inginerie Chimică, 

programele de studii: Inginerie Chimică Asistată de Calculator pentru Rafinării şi 

Petrochimie şi  Tehnologii Avansate în Prelucrarea Petrolului; 

11 septembrie 2020, începând cu ora 12.00 pentru domeniul: Ingineria Mediului, 

programele de studii: Controlul Calității Produselor şi a Factorilor de Mediu şi 

Tehnologii Avansate în Ingineria Protecției Mediului. 

 

 

 


