ADMITERE 2021
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
CRITERII DE ADMITERE:
MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE ESTE FORMATĂ DIN:


100% MEDIA OBȚINUTĂ LA PROBA SCRISĂ DE CHIMIE A EXAMENULUI DE ADMITERE
( Tematica si Bibliografia sunt postate la:
https://www.chimie.unibuc.ro/index.php/admitere-la-master/262-admitere-master-2021)
Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea
descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărului
de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de
ARACIS pentru fiecare program de studii.
Pentru programul de master în limba engleză, CHEMISTRY OF ADVANCED MATERIALS,
proba de competență lingvistică constă din prezentarea unui certificat de competență
lingvistică de limba engleză *.

*Diplome/Certificate de competență lingvistică - limba engleză - eliberate de alte
universități/departamente de limbi străine/teste internaționale (TOEFL, DELF, Cambridge
Certificate, etc.)
CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va
face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:
I. Media examenului de licenţă;
II. Media generală a anilor de studii de licență.
CALENDAR ADMITERE:
ÎNSCRIERI: LUNI, 13 SEPTEMBRIE - DUMINICĂ, 19 SEPTEMBRIE 2021
PROBA SCRISĂ: MARȚI, 21 SEPTEMBRIE 2021, ora 9:00 - o probă scrisă din tematica afişată,
cu durata de 2 ore.

Înscrierile se fac online pe platforma de înscriere a facultății
Link-ul pentru accesarea platformei de înscrieri va fi postat pe site-ul facultății.


La Secretariatul Facultății de Chimie, Bdul Regina Elisabeta nr. 4-12, între orele 900 – 1400,
sâmbăta și duminica între orele 900 - 1200,. cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

La înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma online sau vor depune la Secretariatul
Facultății de Chimie un singur dosar. Vor numerota în fişa de înscriere, în ordinea preferinței,
programele de studii și forma de finanţare la care doresc să se înscrie şi vor achita o singură taxă
de înscriere, indiferent de numărul opțiunilor.
Candidații care se înscriu la Secretariatul Facultății își vor completa datele în Platforma de
înscriere, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere.

AFIȘAREA REZULTATELOR PRELIMINARE: MARȚI, 21 SEPTEMBRIE 2021
DATA LIMITĂ DE AFIŞARE A REZULTATELOR FINALE: VINERI, 24 SEPTEMBRIE 2021
TAXA DE ADMITERE ȘI DE ȘCOLARIZARE:
Taxa de admitere este 150 lei.
Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 4500 lei.
Persoanele care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere, trebuie să
prezinte unul din următoarele documente:
 copii legalizate ale certificatelor de deces ale părinților (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 adeverință de la casa de copii / centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație);
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate
sau pensionat, a unuia dintre susținătorii legali;
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București
pentru unul dintre susținătorii legali ai candidatului.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE:
Pentru înscrierea online, candidații trebuie să completeze corect și complet toate
câmpurile din platformă, să încarce documentele solicitate (a se vedea mai jos), să selecteze
programele de studii și forma de finanţare la care doresc să se înscrie, în ordinea preferinței, să
achite taxa de înscriere și să finalizeze încărcarea datelor.
Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele încărcate în platforma de înscrieri și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării
se constată diferențe între documentele încărcate în platformă și cele originale, candidatul este
eliminat din listele de admitere și poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.
 Fișa-tip de înscriere (candidatul care se va prezenta la secretariat va completa, sub
semnătură proprie sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială, toate datele
solicitate în formular);
















Diploma de Licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie în vederea
certificării conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul facultăților care nu au eliberat
diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituția de învățământ, în care se
menționează media generală, notele la probele examenului de licenţă, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
Suplimentul la Diploma de Licenţă;
Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru
certificare conform cu originalul, sau copie legalizată;
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform
legislației în vigoare la momentul întocmirii;
Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru Facultatea de Chimie (de la
medicul de familie);
2 (două) fotografii 3/4 cm (cu numele scris pe verso);
C.I. sau pașaport, în copie;
Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru
certificare conform cu originalul (unde este cazul);
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa se poate achita la
secretariat în momentul depunerii dosarului de înscriere sau online, completând formularul
de la adresa https://po.unibuc.ro/admitere.php sau prin virament bancar în contul Facultății
de Chimie RO54 RNCB0076010452620 306, deschis la BCR SECTOR 5;
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii;
Dosar plic.
Pentru candidații care urmează/au urmat un alt program de master: se adaugă
adeverința din care să rezulte calitatea de student cu precizarea numărului de ani de studii
efectuaţi la buget, dacă a beneficiat de bursă și perioada.



Candidații ce vor fi admiși pe locurile de la buget sau taxă vor confirma locul prin
depunerea dosarului de confirmare la Secretariatul Facultății de Chimie.
Candidații declaraţi ADMIȘI PE LOCURILE DE LA BUGET vor depune, în vederea
confirmării locului, DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL , iar pentru promoția 2021 –
ADEVERINȚA DE PROMOVARE a EXAMENULUI DE LICENȚĂ, în original.
Informațiile privind confirmarea locului vor fi postate pe site-ul Facultății de Chimie
după afișarea rezultatelor preliminare ( 21 SEPTEMBRIE 2021).

