
ANEXA LA HOTARAREA SENATULUI

ll o3 lu

Calendarul concursului de admitere (proqrame de !icenti)
Goncurs de admitere pe bazi de test

(Tipul l) - lF
Concurs de admitere pe bazi de dosare

ffipul ll) - lF/ID/FR
Sesiunea 1 (vari)
o inscrieri: 13 - 19 iulie 2020
Luni-vineri 830-'1630

SAmbdtd, duminica goo-1 3oo

o test tip grila: 21 iulie 2020, ora 900

Durata probei scrise este de 2 (doua ore)
Este necesard prezenla candidalilor in sdli cu
o ora inainte de inceperea testului

o rezultate: 22 iulie 2020

o contestatii 22 iulie 2020

o afisare liste dupd contestalii 23 iulie 2020

o confirmarea locului: 24 - 28 iulie 2020
Vineri, luni, ma(i 830-1530

Sdmbdtd, duminica 9oo-1 3oo

o rezultate finale: 29 iulie 2020, ora 1600

Sesiunea 2 (toamni)
o inscrieri: 7 - 12 septembrie 2020
Luni-vineri 9oo-1700

Sambdtd goo-1300

o test tip grild: 14 septembrie 2020, ora 1400

Durata probei scrise este de 2 (doua ore)
Este necesard prezenla candidalilor in sdli cu
o ora inainte de inceperea testului

o rezultate: 15 septembrie 2020

o contestalii: 15 septembrie 2020

o afisare liste dupd contestatii 16 septembrie
2019

o confirmarea locului: 17-20 sept. 2020
9-00_ 1 700

o rezultate finale: 21 septembrie 2020

Sesiunea 1 (vari)
o inscrieri: 13 - 19 iulie 2020
Luni-vineri 830-1630

Sdmbdtd, duminicd 9oo-1 3oo

o proba de competen[d
2020, ora 15oo

lingvisticd: 21 iulie

o rezultate: 23 iulie 2020

o confirmarea locului: 24 - 28 iulie 20'19
Vineri, luni, marti B3o-15s0

S6mbdt5, duminicd 9oo-1 3oo

o rezultate finale: 29 iulie 2020, ora 1600

Sesiunea 2 (toamni)
o inscrieri: 7 - 12 septembrie 2020
Lunii-vineri 9oo-1700

Sdmbdtd 9oo-1300

o proba de competentd lingvisticd: 15
septembrie 2020, ora 10oo

o rezultate: 16 septembrie 2020

o confirmarea locului: 17 - 20 septembrie 2020
g-00_1700

o rezultate finale: 2'1 septembrie 2020

na,/6/9 ow



ANEXA LA HOTARAREA SENATULUI

na. /6/? ow #. oJ tolo

Calendarul concursului de admitere (programe de master)

Etapa I

o inscrieri. 13 - 19 iulie 2020

Ma(i-vineri 830-'1630

Sdmbdtd 9oo-1300

o proba de competentd lingvisticd: 21 iulie 2020, ora 1500

. proba oralS: 22 - 23 iulie 2020

Etapa ll

o inscrieri 7 - 12 septembrie 2020

Luni-vineri 9-oo-1700

Sambatd 9oo-1300

o proba de competenla lingvisticd 14 septembrie 2020, ora '1500

o proba orald: 15 - 16 septembrie 2020

o rezultate (etapele ll 9i ll): 17 septembrie2020

r confirmarea locului: 18-21 sept.2020

Vineri, luni g-oo-1700

SAmbata 9oo-1300

o rezultate finale: 22 septembrie 2020

Candida[i la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master
pot participa la concurs intr-una din cele doud etape. Rezultatele finale pentru ambele
etape ale concursului se vor afiga in data de 22 septembrie 2020. Un candidat se
poate inscrie gi poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa l, fie etapa ll).
Pentru candidalii la programele de master cu predare in limba englezd (Embedded
Systems, Advanced Computing Systems) proba de competenld lingvisticd eliminatorie
se sustine in datele de 21 iulie 2020 (etapa l) si 14 septembrie 2020 (etapa ll


