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Concurs de admitere pentru MASTER (Profesional, 4 semestre)  
 

Management, Inovare și Tehnologii de Sisteme 

Colaborative – MITSC (în limba franceza) 

Management, Innovation et Technologies des 

Systèmes Collaboratifs – MITSC 
Programul se adresează absolvenţilor ciclului de licenţă din diferite facultăţi ale unor 

universităţi tehnice, universităţi generale sau academii de ştiinţe economice, precum şi 

studenţilor străini, absolvenţi ai ciclului de licenţă, care doresc obţinerea de cunoştinţe și crearea 

abilităților de lucru cu cele mai noi tehnici, metode, modele si instrumente de dezvoltare și 

realizare a produselor și serviciilor în contextul întreprinderii moderne în care activitătile sunt 

asistate de calculator, pentru modelarea proceselor de afaceri specifice organizatiei moderne 

într-un mediu virtual, colaborativ.  

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat 2019-2020 se organizează în 

două sesiuni: iulie si septembrie 2017. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri 

finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 18.09.2017 diploma de 

licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. 

Examenul de admitere la acest program se desfăşoară pe 11 iulie 2019 (sesiunea 1) si respectiv 

12 septembrie 2019 (sesiunea 2) şi constă în: 

1. Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire a studiilor 

universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată conform metodologiei de 

admitere la masterat.   

2. Proba 2, Probă de aptitudini (Examen oral/Interviu): Elemente de informatică şi calculatoare 

(cf bibliografiei anuntate).  

 
Înscriere: Secretariatul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine, sala JE105, orele 9-15, 

1.07.2019 - 10.07.2019 (sesiunea 1),  respectiv 26.08 –11.09.2019 (pentru sesiunea septembrie 

2019). Actele necesare inscrierii sunt listate in  Metodologia UPB. Cuantumul taxei de 

înscriere este de 100 RON stabilit de către Senatul UPB si se regaseste in metodologia de 

admitere la master. 

Informaţii suplimentare: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/ 

https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/REGULAMENT_Admitere_MASTERAT_2019.pdf
https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

