Facultatea de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei
CALENDARUL ADMITERII

LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2021
a. 12.07.2021 - 23.07.2021 ora 12 - Înscrieri - în sala A003 (Pavilion A, parter, Luni - Vineri
orele 8-16, Sâmbătă orele 9-12) sau prin email la IETIadmiterelicenta@uoradea.ro sau pe
platforma UO
b. 23.07.2021 ora 16 - Afişare
https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

liste

primare

-

la

sala

A003

și

la

c. 26.07.2021 - 28.07.2021 ora 12
- Confirmări I - online sau la sala A003
Se achită taxa de înmatriculare (100 lei)
Candidații admiși CU TAXĂ trebuie să achite tranșa I a taxei de școlarizare:
•
1140 lei - Calculatoare + Tehnologia Informației
•
1040 lei - celelalte programe de studii
Confirmarea online se face prin:
•
listarea, semnarea, scanarea și trimiterea prin email la IETIadmiterelicenta@uoradea.ro a
Fișei de Înmatriculare, a Contractului de școlarizare (primite pe mail) și a dovezilor de plată de mai
sus
Confirmarea fizică se face la sala A003 prin:
•
semnarea Fișei de Înmatriculare, a Contractului de școlarizare și anexarea dovezilor de plată
de mai sus.
Pentru confirmarea locului bugetat ocupat la admitere candidații vor transmite / depune la
secretariatul facultății în original diploma de bacalaureat sau, după caz, adeverința de bacalaureat,
respectiv atestatul de recunoaștere a diplomei, înainte de afișarea listelor finale. Neprezentarea
diplomei / adeverinței / atestatului în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la
bugetul statului.
d. 28.07.2021 ora 14 - Afişare
https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

liste

intermediare

-

la

sala

A003

și

la

e. 29.07.2021 - 30.07.2021 ora 12 - Confirmări II - online sau la sala A003, prin parcurgerea
acelorași pași ca și la Confirmări I
f. 30.07.2021 ora 14 - Afişare liste finale - la sala A003 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere
Contractele de școlarizare transmise prin email trebuie depuse în original la secretariatul
facultății până la data de 30.09.2021, împreună cu cele 2 fotografii tip buletin.

