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1. Prezentările candidaților și discuțiile cu membrii comisiilor se înregistrează și se arhivează, conform 

regulamentului TUIași. 

2. Fiecare candidat se va conecta în sesiunea de suținere online a interviului folosind o adresa de Gmail.  

3. La începutul interviului, fiecare candidat trebuie să prezinte un document de identitate vizibil prin 

camera video. 

4. Candidatul care susține interviul își va activa microfonul și camera video pe toată durata prezentării, 

inclusiv în timpul partajării ecranului. 

5. Candidații pot urmări evoluția susținerii interviului și prin intermediul unui fișier Google Sheets 

partajat transmis ca link de secretarul comisiei. 

6. Candidații se vor conecta cu 20 minute înainte de ora programată. 

7. În cazul în care un candidat nu dorește să mai susțină interviul, va transmite decizia lui secretarului 

comisie de admitere. 

8. Pe durata interviului, toți participanții - cu excepția membrilor comisiei și a candidatului examinat - 

vor avea microfonul și camera închise. 

9. Dacă, din motive tehnice, candidatul care susține interviul se deconectează temporar sau au loc 

deconectări repetate, comisia de admitere poate decide întreruperea interviului și reluarea mai târziu, 

în aceeași zi. 

10. Interviul pentru admiterea la programele de masterat va avea o durata de 10 minute și va fi structurat 

după cum urmează: 

• pentru absolvenții domeniilor de licență Calculatoare și Tehnologia Informației și Ingineria 

Sistemelor se au în vedere discuții privind principalele contribuții aduse în proiectul de licență 

(slideuri sau discurs liber, 5 minute), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și 

așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat. 

• pentru absolvenții altor domenii de licență se au în vedere discuții privind competențele tehnice 

dobândite în specializarea absolvită (slideuri sau discurs liber, 5 minute), precum și argumentarea 

alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării 

programului de masterat. 


