Anexa 4 la METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de
studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara
- sesiunea iulie și septembrie 2021 Procedură pentru derularea on-line a concursului de admitere la master
în Universitatea Politehnica Timișoara
-pentru anul universitar 2021-2022 -

Art. 1. Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare
a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica
Timişoara, în situația în care facultățile optează pentru derularea admiterii la studiile de master în
regim on-line. Facultățile au obligația de a stabili măsuri specifice, în funcție de conținutul
concursului.
Procedura se aplică pentru admiterea organizată în anul universitar 2021 – 2022, în perioada
stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort.
Art. 2. Desfășurarea concursului de admitere la master în regim on-line va fi organizată de facultăți
prin utilizarea platformelor specifice de care dispune universitatea, cum ar fi cu titlu exemplificativ
Campusul Virtual UPT (CVUPT), platforme de videoconferință (de tip Zoom, Microsoft Teams,
Google Meet, etc).
Sesiunile on-line de concurs vor fi înregistrate integral audio-video, arhivate la nivelul
facultății și vor rămâne confidențiale. Nu au dreptul de a înregistra susținerea examenului candidații
la concursul de admitere.
Art. 3. Pentru susținerea concursului online, candidații și membrii comisiilor trebuie să dispună de
următoarele: act de identitate (în cazul candidaților), calculator/laptop/tabletă; conexiune internet;
echipamente pentru comunicare audio-video.
Art. 4. Facultățile vor organiza activitățile specifice, având în vedere următoarele:
- Programările se vor realiza astfel încât să fie asigurate termene rezonabile pentru accesul în
mediul on-line al candidaților și membrilor comisiilor, respectiv pentru evaluarea
candidaților.
- Configurarea în mediul on-line a concursurilor se realizează de către responsabilii desemnați
de facultate. Datele de acces se vor transmite pe e-mail candidaților și membrilor comisiilor
de concurs.
- Înregistrarea integrală audio-video a sesiunilor de concurs, arhivarea înregistrărilor și
asigurarea confidențialității acestora.
Art. 5. Înainte de începerea concursului, candidatul are obligația să se identifice prin prezentarea în
fața camerei video a cărții de identitate.
Prin acceptarea susținerii on-line a concursului, candidatul își dă acordul ca, pe întreaga durată
a comunicării în direct, să fie monitorizat audio și video de către membrii comisiei de examen, fiind
înregistrate prin intermediul camerei web, prelucrate și stocate imaginea, vocea și spațiul în care
susține examenul.
Art. 6. Dacă din motive tehnice (ex. pană de curent electric, lipsă conexiune internet), candidatul nu
poate accesa spațiul virtual dedicat susținerii concursului sau dacă în timpul acestuia este nevoit să
abandoneze procesul, atunci acestuia i se va asigura un singur alt interval orar în aceeași zi sau în
următoarele zile, cuprinse în intervalul alocat derulării concursului. Reprogramarea susținerii și
susținerea va asigura candidatului condiții similare de evaluare din partea comisiei.
Art. 7. Prezenta procedură reprezintă anexa nr. 4 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica
Timişoara.

