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Admiterea la Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) se face pe
baza mediei ponderate dintre media examenului de Bacalaureat (20%) şi nota obţinută la un
interviu (80%), în ziua înscrierii, conform unei metodologii de înscriere şi admitere (vezi mai
jos).
Facultatea IMST propune 10 specializări de licenţă, grupate în 3 domenii de studiu, după cum
urmează.
A. Domeniul Inginerie industrială ( 410 locuri bugetate) cu opțiunile:
1. Tehnologia construcţiilor de maşini
2. Maşini-unelte şi sisteme de producţie
3. Ingineria sudării
4. Ingineria şi managementul calităţii
5. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
6. Logistică industrială
7. Ingineria securității în industrie
8. Industrial Engineering (în limba engleză)
B. Domeniul Inginerie şi management (100 de locuri) cu specializarea:
9. Inginerie economică industrială
C. Domeniul Mecatronică şi robotică (50 de locuri) cu specializarea:
10. Robotică
Pe lângă cele 560 locuri bugetate se mai adaugă 50 de locuri cu taxă pentru toate cele 10
specializări ale facultății.
În total, Facultatea IMST propune 560 de locuri bugetate (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 560
de locuri ale celor 3 domenii. Candidații vor fi distribuiți pe cele 560 de locuri în funcție de
opțiuni și medii de admitere (obținute in urma interviului). La sfârșitul anului II se face
distribuirea finală pe cele 10 specializări, anii 3 și 4 fiind dedicați disciplinelor de specialitate.
Cele 5 etape ale înscrierii
Etapa 1: Informare privind traseul candidaților
La o masă amplasată în fața facultății, trei studenți 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 specializările
În holul facultăţii sunt amplasate 10 standuri (câte unul pentru fiecare specializare), între
intrarea în facultate și intrarea în amfiteatrul CD 008. Studenți cu tricouri inscripționate cu sigla
IMST și denumirea specializării, asistați de alți membri ai departamentelor facultății vor da

explicații privind fiecare specializare în parte, vor prezenta realizări ale absolvenților
specializărilor, 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 specializare candidații vor
merge în amfiteatrul CD 008, situat în imediata vecinătate a standurilor de informare. Aici
candidații vor completa mai întâi coperta dosarului plic ce conține actele necesare, conform
modelului afișat pe tablă. După aceea vor completa fișele de înscriere, stabilind prin notarea de
la 1 la 10, în ordinea preferințelor, o ierarhie a celor 10 specializări, pe baza căreia vor fi
distribuiți în funcție de rezultatul obținut la admitere. (Cu 1 va fi notată specializarea cea mai
dorită, respectiv cu 10 specializarea cea mai puțin dorită). După completarea acestei fișe vor
achita, în acelaşi amfiteatru, taxa de înscriere de 100 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 completate datele personale ale candidaţilor în baza
informatizată a universității și vor fi verificate actele din dosare. După completarea datelor în
bază, pentru fiecare candidat va fi imprimat un formular cu toate datele sale, formular care va fi
semnat de candidat, în scopul certificării corectitudinii acestora. Formularul va fi adăugat la
dosarul cu acte care va fi preluat, imediat după imprimare, de către Comisia de admitere. Tot în
această etapă se va imprima şi 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 sala de interviu. Dacă până la această etapă
candidatul a putut fi însoțit și de persoane apropiate (rude, prieteni), accesul în corpul CB, unde
se află sălile de interviu, va fi permis doar candidatului, pe baza actului de identitate.
Etapa a 5-a: Interviul
La intrarea în holul CB, unde se găsesc sălile şi comisiile de interviu, candidații vor fi repartizați
la una din comisii. Acel membru al comisiei de admitere care a preluat un candidat din
amfiteatrul CD008, îl va conduce până în sala de interviu, repartizată aleator, pe baza unor
bonuri de ordine (care au scopul de a asigura o încărcare uniformă a comisiilor). În sala de
interviu, candidatul va primi chestionarul de interviu si o ciornă pe care își poate concepe
răspunsurile. Se va așeza în bancă pentru a pregăti răspunsurile 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. După această
etapă, înscrierea se încheie.

Admiterea se face pe baza mediei generale care este o medie ponderată între media
examenului de Bacalaureat (20%) si nota obţinută la interviu (80%).
Iniţial, candidaţii admişi se stabilesc strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute, în limita numărului total de 560 de locuri.
Apoi, repartizarea candidaţilor admişi pe opţiuni se face în limita numărului de locuri
acordate pentru fiecare domeniu, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs,
conform solicitărilor candidaţilor admişi, exprimate în fişa de înscriere.

