FII STUDENT LA
FACULTATEA DESIGN de PRODUS și MEDIU!
Vrei să devii studentul nostru? Urmează acești pași:

Informează-te despre locurile pentru admiterea 2022: https://dpm.unitbv.ro/admitere.html
Informează-te despre specializarea pe care o dorești:
https://dpm.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/licen%C8%9B%C4%83.html
Înscrie-te online până în 16 iulie, ora 13.00: https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php
1. Crează-ți un cont
2. Completează fișa de înscriere pentru Facultatea Design de Produs și Mediu
3. Alege toate specializările din facultate, pentru un loc finanțat de la buget și de la taxă, în
ordinea în care dorești să fii admis.
Admiterea se realizează pe baza concursului de dosare.
Ierarhizarea candidaților se face în funcție de opțiune (ordinea specializărilor alese de tine) și apoi, de media de la
examenul de bacalaureat. Dacă la prima opțiune selectată de tine, media ta nu te situează între candidații admiși (în
limita numărului de locuri) vei trece automat la a doua opțiune aleasă de tine, unde se va face din nou ierarhizare în
funcție de medie pe locurile neocupate de colegii tăi, care au trecut această specializare ca prima lor opțiune.

Alege cât mai multe specializări şi șansa ta să fii admis la Facultatea Design de Produs și Mediu va fi mai mare!
Dacă ai ales programul de studii cu predare în limba engleză, vei susține o probă de competență lingvistică notată cu
admis/respins. Informațiile despre susținere vor fi furnizate pe platforma de admitere la selectarea specializării. Nu
trebuie să dai testul dacă: ai obținut nivel minim B1 la proba de competențe lingvistice la engleză de la BAC (vei
încărca dovada pe platforma de admitere când te înscrii) SAU ai un atestat de competență lingvistică eliberat de o
instituție recunoscută de minister sau un atestat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională.

4. Atașezi documentele necesare:

https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-design-de-produs-si-mediu/actenecesare-pentru-inscriere.html .

5. Trimiți aplicația.
6. Aștepți prima listă cu candidații admiși, care se afișează în 21 iulie pe pagina
https://dpm.unitbv.ro/admitere/rezultate-admitere.html .

ÎȚI DORIM SUCCES!
TE AȘTEPTĂM SĂ NI TE ALĂTURI !
https://www.youtube.com/watch?v=mtu4fvpv7nU
https://www.youtube.com/watch?v=GOfpKk_MdEs
Contact email: f-dpm@unitbv.ro sau pe facebook: Facultatea Design de Produs și Mediu

