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ANUNȚURI:
Programul de primire a dosarelor cu actele de studii în original este în
zilele de 30-31 iulie 2020 și 3-5 august 2020, între orele 9:30 – 13:30.
Confirmarea locurilor se va putea face și în perioada 24 august – 4 septembrie 2020.

29 iulie 2020: Candidații declarați admiși (buget și taxă) la Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc să studieze la programul de studii
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații în limba engleză și
care nu și-au
exprimat această opțiune la înscriere
sunt rugați să-și trimită opțiunea prin e-mail, la adresa
decanat@etti.tuiasi.ro
.

De ce să aleg specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba
engleză?

29 iulie 2020: Candidații își vor depune dosarele cu documente originale la facultatea la
care a fost exprimată prima opțiune, indiferent de rezultatul admiterii.
Ulterior, după stabilirea rezultatelor finale (6 septembrie), se vor face redistribuiri ale dosarelor
de către comisiile de admitere.
Candidații care s-au înscris cu prima opțiune la facultatea ETTI pot confirma locul ocupat prin
concurs, indiferent de facultatea la care au fost admiși, prin aducerea documentelor și actelor
de studii în original, la sediul facultății din Iași, B-dul Carol I, nr. 11A, corp A, Sala Pașilor
Pierduți.
Candidații admiși vor aduce actele de studii în original, precum și copii, după caz, ale tuturor
celorlalte documente care s-au depus în format scanat la înscriere, într-un dosar plic pe care
vor nota numărul de dosar alocat la înscriere. Adeverința medicală va fi depusă la dosar în origi
nal.
Programul de primire a dosarelor cu actele de studii în original este în zilele de 30-31 iulie 2020
și 3-5 august 2020, între orele 9:30 – 13:30.
Confirmarea locurilor se va putea face și în perioada 24 august – 4 septembrie 2020.
Candidații care se prezintă pentru confirmarea locurilor vor avea acces în corpul de clădire al
facultății numai cu respctarea măsurilor de prevenire a contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2.
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30 iulie 2020: Astăzi, 30 iulie, se pot face înscrieri (inclusiv creare cont pentru acces pe
platforma de admitere) până la sfârșitul zilei (ora 23.59).
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