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Regulament de admitere la nivel licență valabil pentru anul universitar 2019/2020 

Regulament de admitere la nivel master valabil pentru anul universitar 2019/2020 

 

Student la UTC-N fără concurs 
 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează concursuri care pot înlocui examenul de admitere la 

facultate, pentru anul universitar 2019-2020. Acestea se adresează elevilor de liceu care doresc să-şi 

testeze capacităţile, în vederea admiterii la UTC-N. Pe lângă aceste concursuri organizate în cadrul 

Universității, există  şi alte competiţii  ce sunt luate în considerare în vederea admiterii fără concurs la 

UTC-N. Detalii aici 

 

CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA ADMITERII  
 

I. Catedra de Matematică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează gratuit 

consultaţii în vederea pregătirii pentru concursul de admitere la matematică din iulie 2019, în 

fiecare sâmbătă, începând cu  23 februarie 2019   între orele 10 şi 13. Detalii aici 

Culegerea de Teste grilă la matematică valabilă pentru anul 2019 este disponibilă aici 

 

În data de 18.05.2019, ora 9.00 are loc SIMULAREA  examenului de Admitere la Facultatea de 

Automatică și Calculatoare, Facultatea de  Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică 

domeniul Ingineria Autovehiculelor, Facultatea de  Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie (domeniul: Calculatoare). 

 

 

II. Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 

organizează cursuri de pregătire în vederea admterii 2019. Cei interesați vor avea posibilitatea de 

a-și dezvolta capacitățile și de a-și verifica aptitudinile vizate în cadrul probei de admitere printr-

un program intensiv și sistematic. Detalii aici 

https://www.utcluj.ro/media/documents/2019/regulament_admitere_2019.pdf
https://www.utcluj.ro/media/documents/2019/regulament_admitere_master_2019.pdf
https://www.utcluj.ro/media/documents/2019/student_utcn_fara_concurs_2019.pdf
https://www.utcluj.ro/media/documents/2019/program_pregatire_admitere_2019_matematica_clujnapoca.pdf
https://math.utcluj.ro/Culegere_Teste_Grila_Admitere_UTCN_2019.pdf
https://www.utcluj.ro/media/documents/2019/program_pregatire_admitere_2019_arhitectura_clujnapoca.pdf


 

 

Cluj-Napoca 
         20 februarie 2019 

 

 

Cursuri gratuite de pregătire la matematică 

în vederea admiterii 2019 

         

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează, ca în fiecare an,  începând cu 23 

februarie 2019,  între orele 10:00-13:00,  atât la Cluj-Napoca cât şi la Baia Mare, cursuri 

gratuite de pregătire în vederea Admiterii 2019 la facultățile cu proba scrisă la 

matematică (Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Autovehicule 

Rutiere, Mecatronică şi Mecanică, domeniul: Autovehicule Rutiere, Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației şi Facultatea de Inginerie, 

domeniul: Calculatoare). 

Cursurile se vor desfăşura la Cluj – Napoca pe strada George Barițiu nr. 26-28 iar la Baia 

Mare pe strada  dr. Victor Babeș, 62A. 

Detalii referitoare la temele abordate  și culegerea de teste valabilă pentru admiterea 

2019 se găsesc aici: https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/, 

https://math.utcluj.ro/Culegere_Teste_Grila_Admitere_UTCN_2019.pdf 

 

Pentru întrebări ne puteți contacta la 0264-401328, admitere@utcluj.ro, sau pe pagina 

de facebook a admiterii: www.facebook.com/Admitere.UTCN 

 

 

https://math.utcluj.ro/Culegere_Teste_Grila_Admitere_UTCN_2019.pdf
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