Va rugam sa difuzati aceasta invitatie in colectivul dumneavoastra.
Acum este momentul cel mai prielnic de depunere a dosarelor de candidati master, pentru 2021, dosarele putand fi
depuse direct la departamentul nostru in perioada 01.martie-08.septembrie.2021, la directorul de departament, Liviu
UNGUREANU. Evident cursurile vor incepe din toamna lui 2021. Din cauza pandemiei anul acesta orele s-au tinut online,
pe platforma universitatii (mai comod pentru masteranzi care au putut lucra de acasa).
Invitatie inscriere master BUGETAT (suportat de Guvernul Romaniei), deci absolut gratuit pentru cursanti. Se platesc doar
doua mici taxe initiale de inscriere si inmatriculare (stabilite de Senatul UPB; ambele sunt sub 200 lei pe candidat, in timp
ce valoarea masteratului se ridica la 5000 lei). Locurile bugetate nu sunt limitate la inscrierea din vara, doar la cea din
toamna.
Masterul principal la care va invitam se numeste MSSMM, Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile;
inginerie industriala si mecanica, design industrial, robotica, mecatronica, electronica, automatizari, transporturi si
vehicule de transport, transmisii mecanice, distributii, energetica, bioinginerie, inginerie medicala, aparatura
medicala, biotehnologii, nanotehnologii, ecotehnologii.
IMST, este un masterat de inginerie si management, destinat cu prioritate celor care doresc sa ajunga manageri, sa-si
consolideze pozitia deja detinuta de lideri, sau sa avanseze.
CPSM, este un masterat in inginerie mecanica, destinat celor care doresc doar o pregatire mecanica si nu una
multidisciplinara ca in cazul MSSMM.
MSSMM si IMST sunt masterate complementare la care se pot inscrie ori tip de licentiati.
Suntem un colectiv tehnic al Universitatii Politehnice din Bucuresti (cel mai vechi si mai recunoscut), TMR1962 (Teoria
Mecanismelor si a Robotilor 1962).
Avantajele masteratelor noastre sunt date de flexibilitatea lor, o pregatire treptata foarte buna, diplome recunoscute
national (Minister, Guvern, ARACIS) si international, legaturi directe cu aproape toate tarile din UE (cine termina un
masterat la noi se poate inscrie apoi la studii speciale in Germania, Franta, Italia, Spania, Portugalia, Suedia, Irlanda,
Grecia, etc. evident cu burse).
Cei care au terminat un master la noi, de multe ori s-au inscris in continuare si la un program de doctorat tot in cadrul
UPB, sau chiar la departamentul nostru TMR.
Orice licentiat se poate inscrie la acest master general, dar au o mai buna dexteritate (in general) cei cu licente
apropiate: fizica, matematica, chimie, inginerie (de orice fel), stiinte economice, informatica, tic, tehnologie, biologie.

Date suplimentare privind inscrierea va pot fi puse la dispozitie de subsemnatul sau
de domnul director de Departament, telefon mobil sau email:

0786888876
ungureanu.liviu.marian@gmail.com;
liviu.ungureanu@upb.ro
Fiecare master se desfasoara pe perioada a doi ani, trei semestre de studiu, si al patrulea rezervat pregatirii examenului
final si a lucrarii de disertatie.
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Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații
depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele
documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, fisa declaratie pe răspundere proprie, conform
Anexei 2, ambele se printeaza din regulament.
b) 1 fotografie color, realizata recent, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul
de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la
înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de
absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul
de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de
licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică (NU ESTE cazul);
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a
mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează
pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce
documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu originalul, și forma
fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 20202021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse
online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii
ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar
data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.
(3) Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate
la punctele (c)-(g).
(4) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România,
toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere,
inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînțelegeri,
atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se
impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naștere să
fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate..
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Fac.IIR (Inginerie Industriala si Robotica), departamentul TMR
(Teoria Mecanismelor si a Robotilor), Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, cladirea
Transporturi, corp JC, et.1.
Cu stima,
Lector universitar Dr. Ing. Florian Ion Tiberiu Petrescu
Vice Presedinte IFToMM-ARoTMM, filiala Bucuresti
Director Secund master MSSMM
fitpetrescu@gmail.com
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