
Facultatea IMST 

Admitere 2017 
Perioada: 10 – 15 iulie 2017, zilnic între orele 9:00 – 16:00 

 
Admiterea la Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) se face pe 
baza mediei ponderate dintre: 
- media examenului de Bacalaureat (20%); 
- nota obținută la proba de tip interviu (80%),  
calculată în ziua înscrierii, conform unei metodologii de înscriere și admitere (vezi mai jos). 
 
Facultatea  IMST propune 10 programe de studii (specializări) de licență, grupate în 3 domenii de 
studiu, după cum urmează. 
 
A. Domeniul Inginerie Industrială (410 locuri bugetate) cu opțiunile: 

1. Informatică Aplicată În Inginerie Industrială 
2. Industrial Engineering (în limba engleză)* 
3. Tehnologia Construcțiilor De Mașini** 
4. Ingineria Şi Managementul Calității 
5. Logistică Industrială 
6. Mașini-Unelte Şi Sisteme De Producție 
7. Ingineria Sudării 
8. Ingineria Securității în Industrie 

* Pentru programul de studii Industrial Engineering (IE) candidații trebuie să aibă competente lingvistice de limbă engleză certificate prin Examenul de Bacalaureat 
sau atestat de limba engleză (Cambridge, Toefl etc.), în conformitate cu Cadrul European de Referință pentru Limbi Străine  

**Cu posibilitatea opțiunii pentru specializarea Nanotehnologii și Sisteme Neconvenționale, începând cu anul III 

 
B. Domeniul Inginerie şi Management (90 de locuri) cu programul de studii (specializarea): 

9. Inginerie economică industrială 
 
C. Domeniul Mecatronică şi Robotică (50 de locuri) cu programul de studii (specializarea): 

10. Robotică 
 
La cele 550 locuri bugetate se adaugă 50 de locuri cu taxă, pentru toate cele 10 programe de 
studii ale facultății. 
 
Facultatea IMST propune 550 de locuri fără taxă (subvenționate) și 50 de locuri cu taxă. Opțiunile 
pentru admitere se fac pe domenii de studiu deoarece anii 1 și 2 sunt dedicați disciplinelor de 
pregătire generală. Persoanele care se înscriu candidează pentru toate cele 550 de locuri ale celor 
3 domenii. Candidații vor fi distribuiți pe cele 550 de locuri în funcție de opțiuni și medii de 
admitere (obținute in urma interviului).  
 
Cele 5 etape ale înscrierii 
 
Etapa 1: Informare privind traseul candidaților  
La o masă amplasată în fața facultății, studenții cu tricouri inscripționate cu sigla IMST vor explica 
etapele traseului ce trebuie parcurs de fiecare candidat. Aici se vor distribui pliante ale facultății 
și hărți cu traiectoria parcursă de candidat pentru înscriere. 
 
 
 



Etapa a 2-a: Informare privind programele de studii  
În holul facultății sunt amplasate 10 standuri, câte unul pentru fiecare program de studii, între 
intrarea în facultate și intrarea în amfiteatrul CD 008. Studenți cu tricouri inscripționate cu sigla 
IMST și cadre didactice vor da explicații privind fiecare program de studii în parte, vor prezenta 
realizări ale absolvenților Facultății IMST, vor distribui pliante și vor răspunde la întrebări. 
 
Etapa a 3-a: Achitarea taxei de înscriere  
După ce s-au informat asupra oportunităților oferite de fiecare program de studii, candidații vor 
merge în amfiteatrul CD 016, situat în imediata vecinătate a standurilor de informare. Aici vor 
completa mai întâi coperta dosarului plic ce conține actele necesare, conform modelului afișat 
pe tablă. După aceea, se completează fișele de înscriere în care își vor exprima opțiunile pentru 
domenii și programe de studii. După completarea fișei se va achita, în același amfiteatru, taxa de 
înscriere, în valoare de 125 de lei. 
 
Etapa a 4-a: Înscriere în baza de date 
După achitarea taxei, candidații vor fi repartizați la unul dintre cele 4 calculatoare situate pe 
catedra amfiteatrului CD 008. Aici vor fi înregistrate datele personale ale candidaților și vor fi 
verificate actele din dosare. După completarea datelor, pentru fiecare candidat va fi imprimat un 
formular specific, pe care candidatul îl va certifica prin propria semnătură. Formularul va fi 
adăugat la dosarul cu acte care va fi preluat, imediat după imprimare, de către un membru al 
Comisiei de admitere. Tot în această etapă se va imprima și formularul cu întrebări pentru 
interviu (vezi www.upb.ro). După predarea dosarelor, candidații vor părăsi amfiteatrul CD008 
împreună cu un membru al comisiei de admitere care îi va conduce până în zona de interviu. Dacă 
până la această etapă candidatul a putut fi însoțit și de persoane apropiate (rude, prieteni etc.), 
accesul în zona în care se află sălile de interviu va fi permis doar candidatului, pe baza actului de 
identitate. 
 
Etapa a 5-a: Interviul 
La intrarea în spațiul pentru interviu (demisol), candidații vor fi repartizați aleatoriu, pe baza 
unor bonuri de ordine, la una dintre comisiile de interviu. Acolo candidatul va primi chestionarul 
de interviu si o ciornă pe care își poate concepe răspunsurile. Se va așeza în bancă pentru a 
pregăti răspunsurile (inclusiv cele la un test grilă cu 10 întrebări, 5 din Algebră și analiză 
matematică și alte 5 din Geometrie și trigonometrie, Fizică sau Economie) și atunci când va fi gata 
se va prezenta în fața comisiei de interviu. 
După finalizarea interviului, candidatul va fi informat cu privire la nota obținută, care va fi 
înregistrată pe formularul de interviu, semnat de candidat și de membrii comisiei. 
 
 
 
Admiterea se face pe baza mediei generale care este o medie ponderată între media 
examenului de Bacalaureat (20%) si nota obținută la interviu (80%). 
Inițial, candidații admiși se ordonează strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obținute, în limita numărului total de 550 + 50 (pentru cei care optează pentru taxă) de locuri. 
Apoi, repartizarea candidaților admiși se face în limita numărului de locuri acordate pentru 
fiecare domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, conform 
solicitărilor candidaților admiși, exprimate în fișa de înscriere. Este astfel posibil ca un candidat 
să fie admis la un alt domeniu decât cel pentru care a optat. 

http://www.upb.ro/

