
Tutorial pentru înscrierea/admiterea la Master  

la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 

Înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în sesiunea IULIE 2020 

se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/  

Recomandare – urmați procesul de înscriere de la început la sfârșit, într-o singură sesiune de lucru (durează 20-30 

minute), atunci când aveți toate fișierelor cu actele necesare/cerute. 

În cazul în care candidatul nu are cont creat (ca și student) pe Portalul Evidența Studenților, va trebui să-și creeze un 

cont. Dacă aveți cont pe Portalul Evidenta Studentilor veți trece direct la introducerea datelor de identificare a contului 

(Cod si Parola). 

Pentru crearea unui cont nou pe portalul EvStud se va selecta Înregistrează un cont nou (înscriere on-line) și candidatul 

își va completa datele personale conform exemplului din figura de mai jos (dreapta). 

   

După completarea câmpurilor veți vedea mesajul 

 

Pe e-mail veți primi un mesaj de forma 

 

Aici se introduce CNP 

Aici se introduce adresa de e-mail 



Confirmă contul vă readuce în Portalul EvStud unde introduceți codul primit prin e-mail.  

 

Dacă codul a fost introdus corect se va vedea mesajul de mai jos, iar prin e-mail veți primi parola de acces. 

   

Prin Intră în cont veți ajunge la pagina de început a Portalului EvStud și veți trece la introducerea codului de utilizator 

(fie CNP, fie adresa de e-mail) și a parolei. 

 

Cu rolul de candidat (afișat în dreapta sus) se selectează Înscriere on-line admitere. 

 

Candidații care acum și-au creat contul vor vedea următoarea imagine. 

De aici se va începe completarea datelor și încărcarea fișierelor cu actele necesare/cerute. 

ATENȚIE! Urmați pașii recomandați în continuare, în ordinea prezentată ! 

 



 

Cei ce au fost studenți în FACE (cu cont deja pe EvStud) vor mai putea vedea și opțiunile lor de la admiterea de la 

licență (din 2016, sau anul admiterii la studiile de licență). 

În partea de sus aveți 3 optiuni:  

- Date personale (o serie de informatii despre candidat) 

- Acte identitate / Alte documente  

- Acte studii  

Se vor completa pe rând de la stânga spre dreapta.  

1) Se începe cu Date personale. Utilizați diacritice (unde este cazul). Urmați câmpurile pe orizontală. 

Foștii studenți vor regăsi majoritatea câmpurilor completate și vor trebui doar să le verifice. Candidații cu cont nou 

vor trebui să introducă sau să selecteze anumite câmpuri precum în imaginile de mai jos. Rubrica Mențiuni permite 

introducerea unor date în cazul în care nu se regăsesc în câmpurile respective. Citiți Ajutor completare date. 

Câmpurile Situație socială, Situație familială, Religie, Stare medicală specială nu sunt obligatorii. 

 

   

Recomandabil să introduceți 2 numere de telefon (cu ; între ele). În final se Salvează datele. 



2) Se selectează apoi Acte identitate / Alte documente în meniul principal. 

 

Foștii studenți pot gasi informații/copie a cărții de identitate în această fereastră. Pentru aceasta vor face doar o 

verificare/vizualizare a informatiilor și a copiei existente (verificați data de expirare a CI). 

Citiți mesajul prezentat în fereastră! 

Se vor introduce pe rând informații legate de un anumit act și apoi imediat se va încărca documentul respectiv (copia 

lui). 

Aici se vor introduce următoarele documente (din lista actelor necesare pentru înscriere): 

- Certificatul de naştere 

- Cartea de identitate 

- Dovadă plată taxă admitere/înscriere (in valoare de 100 lei) – extras de cont sau chitanță. 

 

Tot aici, prin selectarea Alte acte se vor introduce unul câte unul: 
- Adeverinţă medicală tip M.S. 

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget, model accesibil pe 
website 
- Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găseşte în format electronic pe website) 

- Portofoliu cu realizări importante din domeniul masterului (unul, două sau trei fișiere pdf în funcție de câte domenii 

aleg). 

- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
- Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 

- Atestat/certificat de competență lingvistică (limba engleza; pentru candidatii ce opteaza pentru masterul in limba 
engleza). Candidații ce au susținut la Bacalaureat Competențele lingvistice (limba engleză), au urmat cursurile unei 
specilizări în limba engleză nu trebuie să depună nimic. 
 

Pentru documentele fără perioadă de valabilitate (cu excepția CI) se deselectează câmpul Documentul expiră. 

Câmpurile Serie și Număr sunt cerute la toate actele. Dacă sunt acte fără Serie și Număr candidatul poate introduce 

o serie formată din 2 litere si un număr format din câteva cifre. 

După completarea câmpurilor prezentate (Serie, Număr, Emitent, Emis la data etc.) se Salvează datele. 



 

Documentul respectiv va apare în lista de documente. Urmează imediat sa-l încărcați (acum, nu mai târziu). La 

operații aveți 4 acțiuni (Editare, Încarcă fișier, Vizualizare, Ștergere). 

Alegeți Încarcă fișier și veți vedea fereastra: 

       

Se alege Add Files, respectiv fișierul ce conține documentul/copia documentului respectiv din folderul în care ați pus 

documentele ce se vor încărca. 

Prin Salvează fișierele fișierul selectat (sau fișierele în cazul în care documentul este în mai multe fișiere) se va 

încărca. 

Se introduc informații despre Dovada plății taxei de admitere și se încarcă documentul corespunzător (extras sau 

chitanță). 

 

La Alte acte se introduce Portofoliul. Dacă nu-i puneți o Serie și un Număr veți primi un mesaj de eroare la salvare. 

   



După introducerea tuturor actelor/documentelor personale se trece la pasul următor (3). 

 

3) Acte studii 

Foștii studenți pot gasi informații/copii pentru diploma de bacalaureat + foaie matricolă, respectiv pentru Adeverința 

studii licență. În cazul în care se regăsesc, vor trebui doar să verifice informațiile regăsite, respectiv să verifice dacă 

fișierele încărcate (copiile documentelor) sunt ale actelor lor. Apoi vor trece la ultimul pas (4). 

 

Candidații cu cont nou vor trebui să selecteze +Adaugă act preuniversitar, pentru a introduce informații, respectiv a 

încărca fișierele cu Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă. 

  

Dupa introducerea datelor se Salvează datele și se trece la încărcarea fișierelor corespunzătoare. 



  

Se selectează apoi +Adaugă act universitar, pentru a introduce informații, respectiv a încărca fișierele cu Diploma de 

Inginer/Licență și Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă. 

    

Câmpul Număr ani finanțați de la buget se referă la ciclul de licență. 

Se salvează datele. 



Se încarcă apoi imediat fișierul/fișierele corespunzătoare. 

   

4) Se trece la ultimul pas și anume se selectează +Adăugare opțiuni admitere. 

 

Se selectează în câmpul Facultatea, numele facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

Apoi se selecteaza câmpul 2020-2021 Master Zi, prin apăsarea butonului Selectează corespunzător, pentru a 

introduce opțiunile de admitere. 

 

Citiți informațiile din partea de sus a ferestrei. 



 

Sfat. Puneți cât mai multe opțiuni. Taxa de admitere este unică indiferent de câte opțiuni alegeți.  

Dacă ați greșit pe moment, opțiunile pot fi anulate (cu butonul corespunzător din dreapta opțiunii) sau pot fi 

mutate/rearanjată ordinea lor. 

Când ați finalizat cu opțiunile și ordinea lor, se apasă pe butonul Avansează la pasul următor. 

Selecţia candidaţilor pentru examenul de admitere IULIE 2020 se va face pe domenii, astfel: 

 ADMIS/RESPINS la proba Portofoliu;  
 100% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă. 
În situația în care există medii egale, criteriul de departajare a candidaților va ține cont de: 

 Criteriul nr. 1 este nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale 
și de specialitate.  

 Criteriul nr. 2 este media examenului de bacalaureat. 
De aceea este nevoie de introducerea cu atenție a acestor medii în fereastra următoare. Aceste medii le regăsiți pe 

diplome (licență, bacalaureat) sau pe Adeverința de studii licență. 

 



În cazul în care nu a fost susținută la examenul de licență Proba 1 se trece nota 0 la Nota disciplina de specialitate. 

Se apasă butonul Avansează la pasul următor. Se bifează câmpul Solicit cazare dacă candidatul dorește cazare în 

căminul studențesc. Respectiv, se bifează câmpul corespunzător dacă se optează pentru modulul de pregătire 

psihopedagogică. 

La Numărul anilor școlarizați la buget în învățământul universitar se trec anii (0, 1, sau 2) urmați la ciclul de master, 

la buget (conform Declarației încărcate la Alte acte). Se bifează toate documentele depuse la dosarul de înscriere și 

formatul lor (Digital, fiind fișiere). 

Se bifează la Angajament. 

În final se apasă butonul Salvează.  

  

În pagina principală vor apare opțiunile selectate pentru sesiunea iulie 2020, precum în imaginea de mai jos.  

 

ATENȚIE! Finalizați procesul de înscriere on-line doar apăsând pe butonul Finalizare dosar. Din acel moment dosarul 

Dvs. va fi preluat pentru verificare de unul din membrii comisiei de admitere. 

 

Se poate vizualiza fișa de înscriere rezultată, prin apăsarea butonului Tipărire fișă. Se poate tipări, se poate descărca 

(se recomandă). 



  

În momentul în care dosarul v-a fost preluat se generează și un e-mail către candidat cu următorul mesaj. 

 

Dacă sunt ceva probleme cu dosarul candidatului acesta v-a fi contactat prin e-mail sau telefonic. Vă rugăm să vă 

verificați e-mailul (specificat de Dvs.) cât de des posibil și să răspundeți rapid la solicitările membrului comisiei de 

admitere. 

 

 

SUCCES !!! 


