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Bun venit la
Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău!
În anul 1961, prin H.C.M. nr. 547/1961 şi Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii
nr. 688/1961 se înfiinţează Institutul Pedagogic din Bacău, iar în anul 1976 Institutul
Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în care sunt dezvoltate,
în principal, specializările din domeniul tehnic. În anul 1990 institutul devine
Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul nr. 7751/1990 al Ministrului
Învăţământului. În anul 2009, prin H.G. nr. 1093 Universitatea din Bacău își schimbă
numele în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare
ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu
mediul academic, economic şi social, naţional şi internaţional. Universitatea pregăteşte
viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi oferă certificarea în domeniile şi
programele de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a
absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doctorat
acreditate pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacăuorganizează învăţământ postuniversitar prin
programe de formare şi dezvoltare profesională continuă.
În perioada 1990–2012, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi–a dezvoltat
aria domeniilor şi specializărilor, ajungând în prezent să aibă o structură formată din
cinci facultăţi şi un departament, în care funcţionează 34 programe de studii universitare
de licenţă, 32 programe de studii universitare de master, 3 programe universitare de
doctoratşi mai multe programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă.
Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot
accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; pot obţine
Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer
DrivingLicence), care este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de
operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 135 de ţări; pot urma
Programul Academic CISCO NETWORKING (firma CISCO SYSTEMS, liderul
mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din
România şi M.E.C.T.S. au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul
“CISCO Networking Academy”. La acest program au aderat peste 50 de ţări).
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Recunoaşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare, care se desfăşoară la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, este realizată şi de programele bilaterale
privind mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice între universităţile europene.La ora
actuală avem colaborări prin Programul ERASMUS cu 71 de universităţi din Europa, iar
alte 20 de acorduri sau protocoale de cooperare sunt încheiate cu universităţi şi institute
de cercetare din străinătate.
Viaţa studenţilor în Bacău este deosebită atât din punct de vedere al condiţiilor
sociale foarte bune din cămine şi cantină, cât şi din punct de vedere al ofertei culturale a
municipiului Bacău.
Acestea sunt câteva din motivele pentru care recomandăm absolvenţilor de liceu să
aleagă Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru studii universitare de licenţă,
licenţiaţilor să urmeze cursurile universitare de master, iar absolvenţilor de master să
urmeze cursurile universitare de doctorat la Bacău. Studenţii şi absolvenţii noştri, într-un
cuvânt partenerii noştri de dialog, sunt cei care pot certifica în plus cele prezentate.
Indiferent de vârstă, vă aşteptăm cu drag la Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău pentru a vă forma în programele de studii dorite de dumneavoastră. Cei 50 de ani
de existenţă ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău ne dau dreptul să credem că
suntem un bun partener de dialog.
Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Valentin NEDEFF
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OFERTA DE ADMITERE
PE FACULTĂŢI ŞI
PROGRAME DE STUDII
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I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE
MASTER
1. FACULTATEA DE INGINERIE
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Învăţământ universitar de licenţă-4 ani Învăţământ cu frecvenţă (IF)

a) Domeniile de admitere:

Domeniul de
licență1)

1
Inginerie
chimică
Inginerie
chimică

Programul
de studii
universitare
de licență 1)

2
Inginerie
biochimică
Controlul
şi
securitatea
produselor
alimentare

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)1)

Cifra de școlarizare pentru
studii finanțate de la bugetul de
stat

2

3

4

5

6

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra
totală de
școlarizare

7

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13=6+7+
8+
10+12

A

IF

60

17

0

2

2

2

2

39

60

AP

IF

50

19

1

0

0

0

0

30

50

Inginerie
energetică

Energetică
industrială

A

IF

50

22

0

0

0

6

6

22

50

Ingineria
produselor
alimentare

Ingineria
produselor
alimentare

A

IF

60

25

0

2

2

9

6

24

60

Calculatoare
și
Tehnologia
tehnologia
informaţiei
informației

A

IF

50

21

0

2

2

9

9

18

50

A

IF

60

31

0

0

0

3

3

26

60

A

IF

80

15

0

0

0

3

3

62

80

A

IF

30

15

0

0

0

0

0

15

30

A

IF

75

15

0

0

0

0

0

60

75

A

IF

60

24

0

0

0

5

5

31

60

Echipamente

Inginerie
mecanică
Inginerie
industrială
Inginerie
industrială
Inginerie
industrială
Mecatronică
și robotică

pentru
procese
industriale
Tehnologia
construcţiilor

de maşini
Design
industrial
Ingineria şi
manageme
ntul
calităţii
Mecatronică
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Ingineria
mediului

Ingineria şi
protecţia
mediului în
industrie

Ingineria
dezvoltării
rurale
durabile
Inginerie
economică
Inginerie și
în
management
domeniul
mecanic
Ingineria
mediului

TOTAL

13

A

IF

75

24

0

1

1

5

5

45

75

AP

IF

100

29

0

0

0

0

0

71

100

A

IF

70

26

0

0

0

5

5

39

70

820

283

1

7

7

47 44

482

820

A – acreditată, AP – autorizată provizoriu;
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale
privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat
obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
Admiterea se face pe domenii de studii.
* – La domeniile de licenţă cu mai multe programe de studii, opţiunea pentru un program de studii
se va face la sfârşitul anului II. Programul de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condiţiile
financiare, de calitate şi cu aprobarea Consiliul Facultăţii de Inginerie în conformitate cu Planul
Strategic şi Operaţional. Departajarea studenţilor pe programe de studii se va face în ordinea
opţiunilor exprimate şi a punctajului obţinut la sfârşitul anului de studiu I (punctajul este suma din
numărul de credite x nota pentru disciplinele promovate). Studenţii care nu au optat pentru o
anumită specializare vor fi repartizaţi din oficiu la programele de studii la care nu s-au ocupat
locurile.

b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs de admitere.
 Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/
Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
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c. Criterii de departajare la medii egale:
1. Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
2. Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba şi
literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă de la bacalaureat.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educaţiei Naționale, pentru
cetăţenii din Republica Moldova, vor fi ocupate în funcţie de media de admitere
şi opţiunile acestora.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate
opta pentru unul sau mai multe domenii în ordinea preferinţelor. Admiterea se
face în ordinea: opţiune şi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate
ocupa un loc la următoarele opţiuni în funcţie de locurile rămase libere la
domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la domeniul A prima
opţiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opţiune, înaintea altui
candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din
urmă are o medie mai mică.
d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un domeniu de licenţă, în urma primei sesiuni de admitere, nu se
ocupă minimum 20 de locuri, acel domeniu nu va funcţiona în anul universitar
2014-2015, candidaţii admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi
transferate la un alt domeniu de licenţă, la propunerea departamentului care
coordonează domeniul respectiv şi cu aprobarea Consiliului Facultăţii de
Inginerie şi a Consiliului de administraţie.
Dacă la un program de studii, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se
ocupă minimum 25 de locuri, din care 20 bugetate, acel program de studii nu va
funcţiona în anul universitar 2014-2015, candidaţii admişi sub această cifră şi
locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de licenţă, la
propunerea departamentului care coordonează programul respectiv şi cu
aprobarea Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a Consiliului de administraţie.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la
programele de studii de licenţă care nu vor funcţiona în anul universitar 20142015, se vor redistribui la celelalte programe de studii de licenţă, în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în
prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua sesiune de admitere și a
treia sesiune de admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după prima
sesiune de admitere).
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CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 31 iulie 2014.
 contestații: 01-04 august 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2014;
 confirmarea locului: 01-29 august 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere:02-19 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor:19 septembrie 2014;
 contestații: 22 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2014;
 contestaţii: 30 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2014;
 confirmarea locurilor: 30 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.
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B.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere:
 Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă

Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este
formată din:
50% Media de la licenţă;
50% Nota de la testul grilă.

Domeniul
de master 1)

1
Ingineria
mediului
Ingineria
mediului
Ingineria
produselor
alimentare

Inginerie
chimică

Inginerie
energetică
Inginerie
industrială
Inginerie
industrială
Inginerie
mecanică

Inginerie şi
management
Mecatronică
şi robotică

Programul de studii
universitare de
master 1)
2
Managementul
protecţiei mediului în
industrie
Controlul
monitorizarea
calității mediului

Forma
de
învățământ1

Capacitatea de
școlarizare1)(număr
maxim de studenți
care pot fi
școlarizați)

3

4

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de la
bugetul de stat
2
3
4
5
6
7

IF

40

29

3

IF

30

17

IF

40

IF

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

8

9=5+6+8

1

8

40

2

1

11

30

19

2

1

19

40

30

18

2

1

10

30

IF

30

16

1

0

13

30

IF

35

14

1

1

20

35

IF

30

14

1

0

15

30

IF

30

15

1

0

14

30

IF

30

17

2

1

11

30

IF

30

14

1

0

15

30

și

Ştiinţa şi ingineria
produselor alimentare
ecologice
Chimia moleculelor
bioactive – obținere,
valorificare, controlul
și asigurarea calității/
Chimie
de
moléculesbioactives
–
obtention,
valorisation, contrôle
et
assurance
de
qualité
Echipamente
şi
tehnologii moderne în
energetică
Strategii în asigurarea
calităţii în industrie
Managementul
fabricației produselor
industriale
Managementul
şi
optimizarea
echipamentelor
de
proces
Managementul
sistemelor industriale
de
producţie
şi
servicii
Mecatronică avansată

13

TOTAL

10

325

173

16

6

136

325

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

b. Criterii de departajare la medii egale:
1. Media de la licenţă;
2. Media de absolvire.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Naționale, pentru cetăţenii
etnicii români din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă vor fi ocupate
în funcţie de media de admitere şi opţiunile acestora.
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere unde poate opta
pentru una sau mai multe programe de studiu (specializări) de master.
Admiterea se face în ordinea: opţiune şi medie. Candidatul respins la prima
opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni în funcţie de locurile rămase
libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la domeniul A
prima opţiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opţiune, înaintea
altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă
acesta din urmă are o medie mai mică.
c.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere,
nu se ocupă minim 14 locuri bugetate, acel program de studii nu va funcţiona în
anul universitar 2014-2015, candidaţii admişi sub această cifră şi locurile
rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de master, la
propunerea departamentului care coordonează programul respectiv şi cu
aprobarea Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a Consiliului de administraţie.
De asemenea, dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master,
promovează mai puţin de 14 studenţi, cifra minimă la admitere pentru
funcţionarea programului de studii se majorează cu diferenţa dintre 14 şi
studenţii promovaţi în anul II.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la
programele de studii de master universitar ce nu vor funcţiona în anul
universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe de studii de
master, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţii admişi pe
locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua
14

sesiune de admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după prima sesiune
de admitere).

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
 testul grilă: 31 iulie 2014, ora 17:00;
 afişarea rezultatelor: 31 iulie 2014.
 contestații: 01-04 august 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2014;
 confirmarea locului: 1-29 august 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 02-19 septembrie 2014;
 testul grilă: 19 septembrie 2014, ora 17:00;
 afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2014.
 contestații: 22 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2014, ora
20:00.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2014;
 testul grilă: 29 septembrie 2014, ora 17:00;
 afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2014;
 contestaţii: 30 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2014;
 confirmarea locurilor: 30 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.
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2. FACULTATEA DE LITERE
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă(IF)

a) Domeniile de admitere:
Domeniul
de
licență1)

Programul
de studii
universitare
de licență 1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie
1)
(A/AP)

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)1

1

2

3

4

Științe
ale
comunicării

Comunicare
şi
relaţii
publice

A

Limbă și
literatură

Limbă și
literatură

Limbă și
literatură

Limbi
moderne
aplicate

Limba
şi
literatura
română
Limba
şi
literatura
engleză
Limba
şi
literatura
engleză Limba
şi
literatura
franceză
Limba
şi
literatura
franceză Limba
şi
literatura
română
Traducere
şi
interpretare
(engleză,
franceză)

Cifra de școlarizare pentru studii
finanțate de la bugetul de stat

Cifre
de
școlarizare
pentru
studii
cu taxă

Cifra
totală de
școlarizare

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+
8+10+12

IF

75

15

3

3

3

7

4

47

75

A

IF

50

16

1

1

1

4

4

28

50

A

IF

30

16

0

0

0

2

2

12

30

A

IF

75

16

0

0

0

5

4

54

75

AP

IF

40

10

0

0

0

0

0

30

40

4
4
4
18
14
TOTAL
270
73
171
270
5
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale
privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat
obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
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7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.

b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
 Probă de concurs: Test de competenţă lingvistică (scris), eliminatoriu, notat
cu admis/respins pentru programele în limbi străine.
 Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/
Respins, pentru programul de studii Comunicare și relații publice.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la
examenul de bacalaureat, astfel:
1. Nota de la prima probă scrisă ;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Un candidat va depune un singur dosar de înscriere unde poate opta
pentru unul sau mai multe domenii sau programe de studii în ordinea
preferinţelor, urmând a se decide pentru un singur program, în funcţie de media
obţinută. Prima opțiune este inclusă în taxa de admitere.
d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 30 de
locuri la programul Comunicare şi relaţii publice, minimum 20 de locuri la
programele Limba şi literatura română - Limba şi Literatura engleză, Limba şi
Literatura franceză - Limba şi literatura română, Limba şi Literatura engleză Limba şi Literatura franceză, minimum 15 locuri la programul Traducere şi
interpretare (engleză/franceză), programele respective nu vor funcționa în anul
universitar 2014-2015. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile rămase
libere vor fi transferate la un alt domeniu de licență, la propunerea
departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului
Facultății de Litere și a Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase
libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 20142015, se vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea
sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas
în concurs la data redistribuirii.
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CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014;
 contestații: 28 iulie 2014;
 confirmarea locului: 28-30 iulie 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere:1-9 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor:10 septembrie2014;
 contestații: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 12 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere:15 - 19 septembrie 2014 (ora 12:00);
 afişarea rezultatelor:19 septembrie2014(după ora 12:00);
 contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 15 %;
 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 85 %.
Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.
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Domeniul
de master
1)

1

Filologie

TOTAL

Programul de studii
universitare
de master 1)

2
Cultură și
română
Limba
Practici
comunicare
engleză)
Limba
Practici
comunicare
franceză)
3

literatură
engleză.
de
(în limba
franceză.
de
(în limba

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate
de la bugetul de stat

3

Capacitatea
de
școlarizare1)
(număr
maxim de
studenți care
pot fi
școlarizați)
4

5

6

7

8

9=5+6+8

IF

50

14

2

1

34

50

IF

50

15

1

0

34

50

IF

50

15

1

0

34

50

150

44

4

1

102

150

Forma
de
învățământ1)

2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra
totală de
școlarizare

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

b. Criterii de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la test;
2. Media examenului de licenţă.
c.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de
admitere, nu se ocupă minim 15 locuri bugetate, acel program de studii nu va
funcţiona în anul universitar 2014-2015. Candidaţii admişi sub această cifră şi
locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de master, la
propunerea departamentului care coordonează programul respectiv, cu
aprobarea Consiliului Facultăţii de Litere şi a Consiliului de Administraţie. De
asemenea, dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master,
promovează mai puţin de 14 studenţi, cifra minimă la admitere pentru
funcţionarea programului de studii se majorează cu diferenţa dintre 14 şi
studenţii promovaţi în anul II.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la
programele de studii de master universitar care nu vor funcţiona în anul
universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe de studii de
master, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţii admişi pe
locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua
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sesiune de admitere și din cea de-a treia sesiune (dacă rămân locuri bugetate
neocupate după prima sesiune de admitere).
Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, urmând să
susţină testul la fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul
are dreptul să ocupe un loc finanţat de la buget numai la un singur program de
studii şi poate urma al doilea program de studii numai pe locurile cu taxă.
Examenul este valabil numai pentru programele de studii la care s-a
organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2014-2015.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:

perioada de înscriere: 14-26 iulie 2014;

test de cunoştinţe în domeniu:28 iulie 2014;

afişarea rezultatelor:29 iulie 2014;

contestaţii: 30 iulie 2014;

afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 iulie 2014;

confirmarea locului: 30 iulie – 1 august 2014;

afișarea rezultatelor după confirmare: 1 august 2014 (după ora
14:00)
a doua sesiune:

perioada de înscriere: 1-10 septembrie 2014 (ora 12:00);

test de cunoştinţe în domeniu: 11 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2014;

contestaţii: 12 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2014;

confirmarea locului: 15-16 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor după confirmare: 16 septembrie 2014.
a treia sesiune:

perioada de înscriere 17 - 22 septembrie 2014;

test de cunoştinţe în domeniu: 23 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2014;

contestaţii: 24 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor după contestaţii: 24 septembrie 2014;

confirmarea locului: 24-25 septembrie 2014;

afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2014.
20

3. FACULTATEA DE ŞTIINŢE

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă(IF)

a) Domeniile de admitere:

Domeniul
de licență1)

Programul de
studii
universitare de
1)
licență

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învăță1)
mânt

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți care
pot fi
școlarizați)1)

1

2

3

4

Cifra de școlarizare pentru studii
finanțate de la bugetul de stat

Cifre
de
școlarizare
pentru
studii
cu taxă

Cifra
totală de
școlarizare

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+8+
10+12

Matematică

Matematică

A

IF

40

14

0

0

0

2

2

24

40

Informatică

Informatică

A

IF

80

15

0

1

1

6

6

58

80

Informatică

Informatică

A

IFR

75

0

0

0

0

0

0

75

75

Știința
mediului

Ecologie şi
protecţia
mediului

AP

IF

50

12

0

0

0

0

0

38

50

Biologie

Biologie

A

IF

50

21

1

1

1

5

5

22

50

Științe ale
educației

Pedagogia
învăţământului
primar şi
preşcolar

A

IF

75

10

1

1

1

5

2

58

75

370

72

2

3

3

18

15

275

370

TOTAL

6

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale
privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat
obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.

Admiterea este comună la toate domeniile:
1) Matematică şi Informatică,
2) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului
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Candidaţii pot să opteze pentru un domeniu sau pentru ambele domenii din
aceeaşi categorie, indicând ordinea acestora. Repartizarea candidaţilor pe
domenii se face în funcţie de opţiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere.
b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
 Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/
Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
3) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Etapa I: Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive
și a aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins.
Etapa a II-a: Media de admitere se calculează astfel:
1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%;
2. Nota bacalaureat de la disciplina Limba și literatura romană (scris) - 50%.
Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaționale (desen, muzica, dicție) nu
este necesară consultarea nici unei bibliografii.
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la
examenul de bacalaureat, astfel:
1. Nota de la prima probă scrisă ;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru domeniile Matematică şi Informatică
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru domeniile Biologieşi Ecologie şi protecţia mediului
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
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3. Nota de la a treia probă scrisă.
c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de
locuri la programele Matematică, Ecologie și protecția mediului, Informatică
(IFR), minimum 25 de locuri la programele Biologie, Informatică (IF),
minimum 50 de locuri la programul Pedagogia învățământului primar și
preșcolar, programele respective nu vor funcționa în anul universitar 20142015. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile rămase libere vor fi
transferate la un alt domeniu de licență, la propunerea departamentului care
coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății de Științe
și a Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la
programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se
vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a
mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la
data redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Perioadele de înscriere:
a) Matematică şi Informatică
b) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului

prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
 contestații: 01 august 2014;
 confirmarea locului: 02-10 august 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 06 septembrie 2014;
 contestații: 7 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 08-10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie2014, ora 15:00;
 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2014;
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c)

contestații: 22 septembrie 2014;
confirmarea locului: 23-24 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-29 iulie 2014;
 probă aptitudini vocaționale: 30-31 iulie 2014, orele 8:00-16:00;
 afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
 contestații: 01 august 2014;
 confirmarea locului: 02-10 august 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014;
 probă aptitudini vocaționale: 08-09 septembrie 2014, orele 8:00 16:00;
 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014;
 contestații: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 12, 15 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2014.

a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 16-21 septembrie2014, ora 15:00;
 probă aptitudini vocaționale: 22-23 septembrie 2014, orele 8:00
– 16:00;
 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014;
 contestații: 25 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 26, 29 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.
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B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 40 %;
 Nota de la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.

Domeniul de
master 1)

1
Biologie

Informatică
Matematică

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de la
bugetul de stat
2)
3)
4)

Programul de
studii
universitare de
master 1)

Forma de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare1)
(număr maxim
de studenți care
pot fi
școlarizați)

2

3

4

5

6

IF

50

14

IF

50

IF

30

Valorificarea
resurselor
biologice şi
protecţia
mediului
Informatică
aplicată în
ştiinţe şi
tehnologie
Matematică
didactică

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

7

8

9=5+6+8

2

1

34

50

15

1

0

34

50

0

0

0

30

30

TOTAL
3
130
29
3
1
98
130
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

b.
1.
2.

Criterii de departajare la medii egale
Nota obţinută la test;
Media din timpul anilor de studii.
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c.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de
admitere, nu se ocupă numărul minim de 20 de locuri, acel program nu va
funcționa în anul universitar 2014-2015. Candidații admiși sub această cifră și
locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de master, la
propunerea departamentului care coordonează programul și aprobarea
Consiliului Facultății de Științe și a Consiliului de administrație. De asemenea,
dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master, promovează mai
puțin de 14 studenți, cifra minimă de admitere pentru funcționarea programului
de studii se majorează cu diferența dintre 14 și numărul de studenți promovați
în anul II. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii care nu
vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte
programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații
admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu:01 august 2014;
 afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
 contestaţii: 02 august 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 02 august 2014;
 confirmarea locului: 03-10 august 2014 (până la ora 12:00);
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014 (după ora
17:00).
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014.
 test de cunoştinţe în domeniu:08 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 08 septembrie 2014;
 contestaţii: 09 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 09 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 10-12 (până la ora 12:00) septembrie
2014;

26



afişarea rezultatelor după confirmare: 12 (după ora 16:00)
septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014.
 test de cunoştinţe în domeniu:22 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014;
 contestaţii: 23 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 23-24 (până la ora 12:00) septembrie
2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 24 (după ora 16:00)
septembrie 2014.
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4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF),frecvenţă
redusă(IFR)şi învăţământ la distanţă (ID)

a) Domeniile de admitere:

Domeniul de
1)
licență

Programul de
studii
universitare de
licență 1)

Acreditare
/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)

Cifra de școlarizare pentru studii finanțate
de la bugetul de stat

2

3

4

5

6

7

Cifre de
școlarizare
pentru
studii
cu taxă

Cifra
totală de
școlarizare

1)

1

2

Administrarea
afacerilor

Marketing

Administrare
a afacerilor
Contabilitate
şi informatică
de gestiune
Contabilitate
şi informatică
de gestiune
Marketing

Marketing

Marketing

Contabilitate

Contabilitate

TOTAL

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+
8+10+12

AP

IF

75

11

1

0

0

0

0

63

75

A

IF

200

17

2

1

1

13

7

168

200

A

IFR

100

0

0

0

0

0

0

100

100

A
A

IF
ID

100
60

16
0

3
0
4

7
0

67
60

100
60

44

3
0
4

13
0

535

0
0
3

26

14

458

535

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, al
structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii universitare acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de desfășurare, al numărului de credite de
studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de
predare, precum și al numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul
universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale
privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii
în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută
în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat
obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.

b.Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
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 Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/
Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la
examenul de bacalaureat, astfel:
1. Nota obţinută la disciplina economie E(d);
2. Nota obţinută la disciplina matematică E(c);
3. Nota obţinută la disciplina limba şi literatura română E(a).
d.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de
locuri la un program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul
universitar 2014-2015. Candidaţii admişi sub aceste cifre şi locurile rămase
libere vor fi transferate la un alt program de studii/domeniu de licenţă, la
propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea
Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Consiliului de administraţie.
Locurile bugetate rămase libere de la programele de studii care nu vor
funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe
de studii din cadrul facultăţii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor,
de către candidaţii admişi iniţial cu taxă, care au rămas în concurs la data
redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014;
 contestații: 28 iulie 2014;
 confirmarea locului: 28-31 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 01 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2014;
 contestații: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
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afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014.

a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014;
 contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de înscriere:
Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare
de licenţă (ciclul I, 3 ani), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), precum şi absolvenţii
studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate
ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
b. Condiţii de admitere:
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).
Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie. În sala de
examen nu este permis accesul cu telefoane mobile sau alte echipamente IT. Se
acceptă utilizarea microcalculatoarelor de birou.
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 50 %;
 Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 %.

Domeniul de
master 1)

1
Contabilitate
Marketing
TOTAL

30

Programul de studii
universitare de
master 1)

2
Contabilitate, audit şi
informatică de
gestiune
Marketing şi
comunicare în afaceri
2

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare1)
(număr maxim
de studenți care
pot fi școlarizați)

2)

3)

3

4

5

6

IF

50

15

50
100

IF

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra
totală de
școlarizare

7

8

9=5+6+8

2

1

33

50

15

1

0

34

50

30

3

1

67

100

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate
de la bugetul de stat

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).

c. Criteriile de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la testulgrilă;
2. Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate din cadrul examenului de licenţă;
3. Media anilor de studii.
d.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 locuri
la un program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul universitar
2014-2015. Candidaţii admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi
transferate la un alt program de studii de master, la propunerea departamentului
care coordonează programul și aprobarea Consiliului Facultăţii de Știinţe
Economice și a Consiliului de administraţie.
Locurile bugetate rămase libere, de la programele de studii care nu vor
funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe
și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidaţii admiși
iniţial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu:26 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014;
 contestaţii: 29 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 29 iulie 2014;
 confirmarea locului: 29-31 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 01 august 2014.
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a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-09 septembrie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu:10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor:10 septembrie 2014;
 contestaţii: 11 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-23 septembrie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu:24 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor:24 septembrie 2014;
 contestaţii: 25 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 25-26 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014.
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5. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII,
SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF), frecvenţă
redusă(IFR)

a) Condiţii de admitere
 Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în calcul pentru
stabilirea rezultatului final media la Proba de aptitudini psihomotrice şi
media la examenul de bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru
stabilirea rezultatului final nota obţinută la testul grilă (Biologie cls. a
XI-a) şi media la examenul de bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea
rezultatului final nota obţinută în urma susţinerii Interviului motivaţionalaptitudinal şi media la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere (cu trei zecimale) se calculează conform
Tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Domeniul
fundamental de
ştiinţă, artă,
cultură

Educaţie fizică
şi sport

Domeniul de licenţă

Program de studii

Educaţie fizică şi sportivă-IF
(A)
Educaţie fizică şi Educaţie fizică şi sportivă sport
IFR (AP)
Sport şi performanţă
motrică -IF (AP)
Kinetoterapie şi motricitate
specială- IF (A)
Kinetoterapie
Kinetoterapie şi motricitate
specială - IFR (AP)

Disciplina

Pondere
(%)

80%
1. Media la proba de
aptitudini psihomotrice
2. Media la examenul de
bacalaureat

1. Nota obţinută la testul
grilă (Biologie cls. a XIEducaţie fizică
a)
şi sport
2. Media la examenul de
bacalaureat
1. Nota obţinută la
interviul motivaţional Ştiinţe sociale
Terapie ocupaţională - IF
Psihologie
aptitudinal
şi politice
(AP)
2. Media la examenul de
bacalaureat
A – acreditată; AP – autorizată provizoriu; IFR – învățământ frecvență redusă

20%
60%

40%
50%
50%

Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport,
constă din susţinerea probei de aptitudini psihomotrice.
Susţinerea probei de aptitudini psihomotrice este precedată de proba pentru
testarea capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins).
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Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în
perioada de înscriere, imediat după depunerea de către candidat a dosarului de
admitere.
Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, constă
din susţinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a)
Susţinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat
de proba pentru testarea capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie,
admis/respins).
Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în
perioada de înscriere, imediat după depunerea de către candidat a dosarului de
admitere.
*Date fiind condiţiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizică,
intelectuală şi psihică, sunt admişi în vederea susţinerii probelor de concurs,
numai candidaţii cu stare de sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de
nutriţie şi de dezvoltare fizică armonioasă în limite normale, fără deficienţe
majore de vorbire şi auz, cu acuitate vizuală mai bună de ± 6 dioptrii la ambii
ochi.
b) Criteriile de departajare la medii egale
Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport:
1.
Media la proba de aptitudini psihomotrice
2.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie:
1.
Nota obţinută la testul grilă
2.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenţă Psihologie:
1.
Nota obţinută la interviul motivaţional-aptitudinal
2.
Media la examenul de bacalaureat
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Capacitatea

Domeniul
de licență1)

Programul de studii
universitare
de licență1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie

(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)

Cifra de școlarizare pentru studii
finanțate de la bugetul de stat

2

3

4

5

6

7

Cifre
de
școlari
zare
pentru
studii
cu taxă

Cifra
totală
de
școlarizare

1)

1
Educație
fizică și
sport
Educație
fizică și
sport
Educație
fizică și
sport
Kinetoterapie
Kinetoterapie
Psihologie
TOTAL

2
Educaţie
fizică şi
sportivă
Educaţie
fizică şi
sportivă
Sport şi
performanţă
motrică
Kinetoterapie
şi motricitate
specială
Kinetoterapie
şi motricitate
specială
Terapie
ocupaţională
6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+
7+8+1
0+12

A

IF

95

21

3

1

1

9

9

61

95

A

IFR

60

0

0

0

0

0

0

60

60

AP

IF

30

18

0

0

0

0

0

12

30

A

IF

77

19

2

1

1

12

4

43

77

A

IFR

60

0

0

0

0

0

0

60

60

AP

IF

150

5

0

0

0

0

0

145

150

5

2

2

21

13

381

472

472
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1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale
privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat
obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.

d.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 35 de
locuri la programele Educație fizică și sportivă, Kinetoterapieși motricitate
specială și Terapie ocupațională, minimum 30 de locuri la programele Educație
fizică și sportivă (IFR) și Kinetoterapieși motricitate specială (IFR), și
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minimum 25 de locuri la programul Sport și performanță motrică programele
respective nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015. Candidații admiși
sub aceste cifre și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de
licență, la propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu
aprobarea Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății și
a Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la programele
de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui
la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de
către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data
redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-23 iulie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 14-23 iulie
2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 25 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2014
 II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 26 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014
 confirmarea locului: 28 iulie - 02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 01-06
septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
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aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 8 septembrie 2014
afişarea rezultatelor:8 septembrie 2014
II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 9 septembrie 2014
afişarea rezultatelor:9 septembrie 2014
confirmarea locului: 10-13 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014

a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 1520septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 22 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:22 septembrie 2014
 II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 23 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:23 septembrie 2014
 confirmarea locului: 24-27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014
Domeniul de licenţă Kinetoterapie
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-22 iulie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 14-22 iulie
2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a): 25 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2014
 contestaţii: 26-27 iulie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie 2014
 confirmarea locului: 28 iulie - 02 august 2014
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afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014

a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 01-06
septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 8 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:8 septembrie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a):9 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:9 septembrie 2014
 contestaţii: 10-11 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 11 septembrie 2014
 confirmarea locului: 12-13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014

a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea
de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 15-20
septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu
aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 22 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:22 septembrie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a):23 septembrie
2014
 afişarea rezultatelor:23 septembrie 2014
 contestaţii: 24 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii:24 septembrie 2014
 confirmarea locului: 25-27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014
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Domeniul de licenţă Psihologie
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-26 iulie 2014
 proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive interviu aptitudinal-motivaţional: 28 iulie 2014
 afişarea rezultatelor:28 iulie 2014
 confirmarea locului: 29 iulie - 02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-08 septembrie 2014
 proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive interviu aptitudinal-motivaţional: 10 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:10 septembrie 2014
 confirmarea locului: 11-13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-22 septembrie 2014
 proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive interviu aptitudinal-motivaţional: 24 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor:24 septembrie 2014
 confirmarea locului: 25-27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014.

39

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de
2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în
domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată,
astfel:
c) Media de la licenţă - 40 %;
d) Nota de la testul grilă de cunoştinţe în domeniu - 60 %
Participarea la testul de cunoştinţe în domeniu este obligatorie.
Examenul de admitere pentru studiile universitare de master, domeniul
Educaţie fizică şi sport constă din susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în
domeniu.
Susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu, este precedată de
Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins).

Domeniul
de master 1)

1

Știinţa
sportului
şi
educaţiei
fizice

Programul de studii
universitare de
master 1)

Forma de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare1)
(număr maxim
de studenți
care pot fi
școlarizați)

2

3

Activităţi motrice
curriculare şi de
timp liber

IF

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate de
la bugetul de stat

2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

4

5

6

7

8

9=5+6+8

50

15

1

0

34

50

Cifra
totală de
școlarizare

Kinetoterapia în
educarea şi
IF
50
14
2
1
34
50
reeducarea
funcţională
Performanță
IF
50
15
1
0
34
50
sportivă
TOTAL
3
150
44
4
1
102
150
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de
desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți
care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
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2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).

b. Criteriile de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la test;
2. Media examenului de licenţă.
c.Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de
admitere, nu se ocupă numărul minim de 25 de locuri, acel program nu va
funcționa în anul universitar 2014-2015. Candidații admiși sub această cifră și
locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de master, la
propunerea departamentului care coordonează programul și aprobarea
Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătăți și a
Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere, de la programele
de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui
la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de
către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data
redistribuirii.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTER
Perioadele de înscriere:
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 21-26 iulie 2014
 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de
motricitate (eliminatorie, admis/respins): 28 iulie 2014
 afişarea rezultatelor:28 iulie 2014
 Test grilă de cunoştinţe în domeniu:29 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2014
 contestaţii: 30-31 iulie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2014
 confirmarea locului: 01-02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-08 septembrie 2014
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Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de
motricitate (eliminatorie, admis/respins): 10 septembrie 2014
afişarea rezultatelor:10 septembrie 2014
Test grilă de cunoştinţe în domeniu:11 septembrie 2014
afişarea rezultatelor:11 septembrie 2014
contestaţii: 12 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2014
confirmarea locului: 13 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014

a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-22 septembrie 2014
 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de
motricitate (eliminatorie, admis/respins): 24 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014
 Test grilă de cunoştinţe în domeniu:25 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2014
 contestaţii: 26 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 septembrie 2014
 confirmarea locului: 27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014.
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II. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Criteriile de admitere
- studii universitare de doctorat (1) Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în
prealabil a calificativului "ADMIS" la examenul de competenţă
lingvistică.
(2) Examenul de competenţă lingvistică se organizează pentru limbile
engleză sau franceză. Examenul va consta în două probe, una scrisă şi
una orală.
(3) Concursul de admitere este realizat de către fiecare conducător de
doctorat.
(4) Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială
Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente:
1. Evaluarea activității candidatului până la data susținerii colocviului,
activitate probată prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate
valorificate prin lucrări de cercetare publicate sau comunicate, brevete de
invenții, participări în colective de cercetare, proiecte tehnice realizate
etc.;
2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect
care va conține următoarele date: Titlul generic; Eșalonarea etapelor
dezvoltării proiectului; Documentația și datele esențiale privind proiectul;
Mijloace necesare de implementare; Elemente originale ale proiectului;
3. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate.

(5) Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului
Proba de admitere constă într-un interviu care va cuprinde: prezentarea
activităţii candidatului şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri
la întrebări. Se vor avea în vedere: activitatea desfăşurată de candidat până în
prezent în domeniul Ingineriei mediului sau înrudit, gradul de cunoaştere al
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temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu), gradul de originalitate
al temei propuse, calitatea răspunsurilor la întrebări.

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT:


înscrierea candidaţilor: 15 – 25 septembrie 2014;

 susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 26 septembrie
2014;
 susţinerea probei de admitere: 26-27 septembrie 2014, conform
opţiunii conducătorilor de doctorat;
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anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

III. METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE (ACTE) ŞI TAXE
DE ŞCOLARIZARE PENTRU CICLURILE
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT
a. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va aduce la cunoştinţa
candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la
sediul Facultăţilor şi pe pagina web proprie.
Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere la două sau
mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii diferite din cadrul aceleaşi
facultăţi, la domenii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de opţiuni. În acest
caz, în locul diplomei de bacalaureat va prezenta o copie legalizată a acesteia şi
copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată după
original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea. În situaţia în
care nu se eliberează legitimaţie de concurs la primul domeniu se va prezenta o
adeverinţă de înscriere la concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de
concurs în parte.


La cererea de înscriere la studii universitare de licenţă, se anexează
următoarele acte:
1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de
Anexa cu mediile obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie
legalizată. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc
să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studiilegalizate.
Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de
păstrare în arhivă.
2.Absolvenţii de liceu din promoţia 2014, indiferent de sesiunea de bacalaureat,
pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei
de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: că au absolvit liceul, media
generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate
şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. adeverinţă medicală tipeliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare,
de medicul de întreprindere sau de medicul de familie. Pentru candidaţii care
solicită înscrierea la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi
Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu:
„APT/INAPT pentru efort fizic” şi „nu este în evidenţă cu afecţiuni
neuropsihice”. Tot în cazul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
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Sănătăţii, candidaţii au obligaţia să prezinte şi rezultatele examenului medical,
specificate pe Adeverinţa medicală tip şi parafate de către medicul în evidenţa
căruia se află candidatul sau pe buletine separate, după cum urmează: examenul
oftalmologic, efectuat de medicul specialist oftalmolog,la care acuitatea vizuală
minimă pentru ambii ochi să fie 1/3 fără corecţie, iar cu corecţie 1; miopie sub
6 dioptrii, examen pleuropulmonar (Microradiofotografie - MRF), analiza de
laborator a sângelui – venerologie (VDRL, sifilis).
5. 3 (trei) fotografii (5 fotografii pentru Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii) color recente, tip carte de identitate (3x4 cm).
Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală.
6. adeverinţa de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau
diploma echivalentă cu aceasta – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs
pentru a urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să
menţioneze că diploma de bacalaureat în original se află la facultate şi care este
statutul financiar al studentului la acea facultate.
7. actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
adeverinţă de la casa de copii; copia legalizată a certificatului de deces al
părintelui erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a
altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în
lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să
rezulte că părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită
reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care
aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă.
8. fotocopie după distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea
probelor de concurs (Art. 7, al. 3 – OM 3.313/2012 şi Art. 37 a prezentei
metodologii) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu
(program de studii), fără taxe de şcolarizare. Fotocopia va fi autentificată după
original, de către secretariatele facultăţilor.
9. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu
codul numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia
integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc
să concureze pe locurile finanţate de la buget, o declaraţie notarială din care să
rezulte că nu au mai urmat studii universitare la învăţământul cu frecvenţă, în
România, finanţate de la buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014).
10. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
11. un dosar plic.


La cererea de înscriere la studii universitare de master, se anexează
următoarele acte:
1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie
legalizată. Pentru absolvenţii din promoţiile 2013 şi 2014 este valabilă şi
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originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi
media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii.
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de
Anexa cu mediile obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie
legalizată. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc
să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studiilegalizate.
Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de
păstrare în arhivă.
3. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie
legalizată;
4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau
de medicul de familie. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la examenul de
admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa
medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort
fizic” şi „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.
5. copie xerox a cărţii de identitate românească/ buletinul de identitate
românesc – pagina cu codul numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova
vor depune copia integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a
paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate, o declaraţie
notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de masterat
în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia absolvenţilor promoţiei
2014).
6. 5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm).
Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală.
7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în învăţământ.
8. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii.
9. un dosar plic.


La cererea de înscriere pentru studii universitare de doctorat, se
anexează următoarele acte:
1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie legalizată
(tradusă în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu
aceasta. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să
plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studiilegalizate.
Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de
păstrare în arhivă.
2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta şi copie
legalizată sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul
de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii.
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) după
diploma de studii aprofundate sau de masterat (dacă este cazul);
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5. curriculum vitae;
6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în învăţământ (dacă este
cazul);
8. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu
codul numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia
integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc
să concureze pe locurile cu finanţare de la buget, o declaraţie notarială din care
să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la zi, în România, finanţate de
la buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014).
9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii.
10. un dosar plic.




La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
cu aceasta.
La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de
licenţă.
La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida
absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă (absolvenţi de studii
universitare de lungă durată – 5 / 6 ani).

b. TAXE DE ŞCOLARIZARE
Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de
plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi
beneficiază de gratuitate la cazare în cămine, scutire care se acordă candidaţilor
care până la data de 01 octombrie 2014 nu împlinesc vârsta de 26 de ani.
Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform
Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile
universitare de licenţă:
1) Orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar
orfanii de un părinte - 50%;
2) Candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ –
100%;
3) Candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%
(numai pentru ciclul I, studii universitare de licenţă, şi primul dosar depus
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău);
4) Candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
5) Candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
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6) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la
concursul de admitere în învăţământul superior, o singură dată, pentru
fiecare ciclu de studii universitare;
7) Menţionăm că reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele 1 şi5,
se acordă candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2014 nu împlinesc
vârsta de 26 de ani, numai pentru primul dosar de concurs depus la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Reducerea de taxă pentru
situaţia punctului 2 se acordă candidaţilor care, până la data de 1 octombrie
2014, nu împlinesc vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conţinând
diploma de bacalaureat în original depus la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău (numai pentru primul domeniu din ţară la care se
înscrie la concursul de admitere). Nu se acordă scutiri pentru a II-a
facultate. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.

Admiterea candidaţilor rromi:
- dosarul de concurs al candidaţilor rromi trebuie să cuprindă, pe lângă
actele solicitate de facultate, o recomandare, eliberată de o organizaţie
legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în
care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi
nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză şi
- cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget. Cererea
de intenţie se depune la Registratura Universităţii, se vizează de către
secretarul-şef şi completează dosarul de admitere care se va depune la
facultatea la care candidatul solicită admiterea. În cerere candidatul
menţionează opţiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are
repartizat loc de la buget , pentru o eventuală redistribuire).
- locurile finanţate de la buget repartizate candidaţilor rromi le asigură
acestora admiterea pe criterii minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe de
şcolarizare pe durata studiilor.
Cuantumul taxelor de admitere
la studii universitare de licenţă
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea

Taxa de admitere

Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Ştiinţe
Economice
Facultatea de Ştiinţe

120 lei
200 lei*
130 lei
150 lei
200 lei - domeniul Educaţie
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ale Mişcării, Sportului
şi Sănătăţii

fizică şi sport
200 lei - domeniul
Kinetoterapie
150 lei - domeniul Psihologie
* Pentru fiecare opțiune suplimentară se percepe o taxă de 30 lei.

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I (studii
universitare de licenţă)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Facultatea
Facultatea de
Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Ştiinţe
Economice
Facultatea de Ştiinţe
ale Mişcării, Sportului
şi Sănătăţii

Taxa de studiu anul I
2.000 lei/an

2.500 lei/an
2.500 lei/an
2.400 lei/an, IF
2.200 lei/an, ID, IFR
5.
3.300 lei/an – EFS, SPM (IF)
4.000 lei/an – KMS (IF)
3.000 lei/an – EFS (IFR)
3.500 lei/an – KMS (IFR)
* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale
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Cuantumul taxelor de admitere
la studii universitare de master
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Facultatea

Taxa de admitere

Facultatea de Inginerie 120 lei
Facultatea de Litere
200 lei*
Facultatea de Ştiinţe
130 lei
Facultatea de Ştiinţe
130 lei
Economice
5.
Facultatea de Ştiinţe
200 lei
ale Mişcării, Sportului
şi Sănătăţii
* Pentru fiecare opțiune suplimentară se percepe o taxă de 30 lei.

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I
(studii universitare de master)
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea
Facultatea de
Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de
Ştiinţe
Facultatea de
Ştiinţe Economice
Facultatea de
Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi
Sănătăţii

Taxa de studiu anulI
2.000 lei/an
2.600 lei/an
2.500 lei/an
2.600 lei/an
3.500 lei/an – AMCTL, PS (IF)
4.200 lei/an – KERF (IF)

c. REZULTATELE ADMITERII
 Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un
număr minim de puncte echivalent.
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Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderată a notelor obţinute la probele examenului de admitere.
La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele
de la probele de bacalaureat și/sau media de la bacalaureat, licenţă sau
disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii
de studii.
Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultăţile
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la care aceştia au candidat, în
conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru
repartizarea locurilor finanţate de la buget, acestea revenind celor mai bine
clasaţi candidaţi din fiecare domeniu.
Metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor trebuie să prevadă criterii
de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la
examenul de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor
oferite la admitere.
Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, Facultăţile vor colecta
datele cuprinse în anexa nr. 2 aOrdinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3.313/2012.
Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere
se face prin decizie a rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul
matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare
la programul/programele de studii la care au fost admişi.

Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Facultăţilor,
conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru
probele orale sau de aptitudini sportive. Decizia comisiei de contestaţii este
definitivă.
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IV. METODOLOGIA DE FINALIZARE A STUDIILOR
2014-2015
A. Generalităţi
Art.1
(1) Examenele de finalizare a programelor de studii în învăţământul superior,
universitar şi postuniversitar, a programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă, a programelor de conversie profesională,
perfecţionare, formare continuă, formare psihopedagogică şi altor cursuri
organizate de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (UB) şi anume
examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul
de selecţie, examenul de disertaţie, colocviul şi portofoliul didactic - denumite,
în continuare, examene, se organizează şi se desfăşoară potrivit cadrului
general stabilit prin OMEN nr. 183/16.04.2014 şi al prezentului regulament.
(2) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot organiza în trei
sesiuni: de iarnă (februarie), de vară (iunie - iulie) şi de toamnă (august septembrie).
(3) Pentru programele de studii postuniversitare de scurtă durată (specializare,
perfecţionare), precum şi pentru alte forme de programe de formare
continuă/specializare, examenul de finalizare se desfăşoară conform
perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ respective, dar nu mai mult de
două sesiuni.
Art.2
(1) UB organizează examene de selecţie, în condiţiile OMECTS
3952/03.05.2012.
(2) UB poate organiza, după caz, examen de absolvire, examen de licenţă sau
examen de diplomă, pentru absolvenţii programelor de studii universitare
proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, la:
a)
Programe de studii pentru care are acreditare în condiţiile legii
– denumite, în continuare, programe acreditate;
b)
Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, înrudite cu
programe de studii acreditate din acelaşi domeniu şi care au aceeaşi durată
de studii sau o durată mai mare – denumite în prezenta metodologie
programe autorizate.
(3) UB poate organiza examen de disertaţie la finalizarea programelor
universitare și postuniversitare de master şi a studiilor aprofundate, la
programele de studii pentru care are aprobare de funcţionare de la Ministerului
Educaţiei Naţionale, numai pentru absolvenţii proprii.
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(4) UB poate organiza examen de absolvire la finalizarea programelor de studii
postuniversitare de specializare şi programelor de conversie profesională a
cadrelor
didactice
din
învăţământul
preuniversitar
(OMECTS
6194/13.11.2012), numai pentru absolvenţii proprii.
(5) UB poate organiza evaluarea finală pentru programele de formare continuă
a personalului din învăţământul preuniversitar (conform OMECTS
5564/07.10.2011) şi a programelor de formare continuă, numai pentru
absolvenţii proprii.
(6) UB poate organiza portofoliul didactic la finalizarea programelor de
pregătire psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic (DPPD), în regim universitar sau postuniversitar.

B. Organizarea examenelor
Art. 3
(1) Programele de studii de învăţământul universitar de lungă durată (4-6 ani la
cursurile de zi), se încheie după caz, cu examen de licenţă sau de diplomă;
(2) Programele de studii de învăţământul universitar de scurtă durată (3 ani la
cursurile de zi) se încheie cu examen de absolvire;
(3) Programele de studii postuniversitare de aprofundare și master se încheie cu
examen de disertaţie;
(4) Programele de studii universitare de licență se încheie cu examen de licență
(sau cu examen de diplomă pentru învățământul din domeniul Ştiințelor
inginerești);
(5) Programele de studiile universitare de master se încheie cu examen de
disertație;
(6) Programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă se finalizează cu examen de certificare a competenţelor profesionale
asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Examenul de certificare a
competenţelor profesionale trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic
competenţele dobândite în cadrul programului. Examenul de certificare a
competenţelor profesionale pentru programele de studii postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă, avizate a se desfăşura în cadrul
Universităţii, poate fi susţinut numai de absolvenţii proprii şi numai în cadrul
Universităţii;
(7) Programele de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar se încheie cu examen de absolvire. Examenul se
susţine numai la instituţia de învăţământ superior absolvită.
(8) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
cu durată mai mică de un an, şi studiile postuniversitare de perfecţionare se
finalizează prin colocviu.
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C. Studii universitare de licenţășistudii universitare de lungă şi
scurtă durată
Art. 4
(1) Examenul de absolvire, examenul de licenţă şi examenul de diplomă
constau, fiecare, din câte 2 probe, şi anume:
a)
Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b)
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/
proiectului de absolvire/ lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
(2) Modalităţile de susţinere a probei 1 pot fi: scris, oral sau probă practică, în
funcţie de specific, se stabilesc de consiliul facultății și constituie anexă la
prezentul regulament. Probele menţionate la alin. (1) se desfăşoară în prezenţa,
în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de
promovare este de cel puţin 5,00.
(5) Un examen este promovat dacă probele componente ale acestuia sunt
promovate, iar media aritmetică a notelor acordate acestora - media de
promovare a examenului - este cel puţin 6,00. Un examen promovat nu se
poate repeta, pentru mărire de notă.
(6) Pentru un examen nepromovat, la repetarea examenului, recunoaşterea
probelor promovate în sesiunile anterioare este de competenţa consiliilor
facultăţilor organizatoare, la cererea candidatului. Taxa de repetare a
examenului se achită integral, indiferent de recunoaşterea probelor.
(7) Modul de organizare a probelor se va stabili de către consiliul fiecărei
facultăţi.
Art. 5
(1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate poate fi
susţinută scris, oral sau probă practică, la propunerea departamentelor, cu avizul
consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului UB.
(2) Lucrările scrise se notează pe bază de bareme şi notele se trec în borderouri
de corectare şi apoi pe teze, care se semnează de către corectori şi de către
preşedintele comisiei.
(3) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen,
precum şi media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere
întregi de la 1 la 10.
(4) Scopul lucrării de absolvire, a lucrării de diplomă/ licenţă sau a proiectului
de diplomă este acela de a permite evaluarea capacităţii absolventului privind
aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite şi rezolvarea în mod optim a
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problemelor specifice domeniului programului de studii, precum şi aprecierea
nivelului competenţelor generale şi specifice, formate pe parcursul şcolarizării
şi preconizate în planurile de învăţământ.
(5) Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi bazate pe
rezultatele studiilor teoretice sau experimentale, proprii sau din literatura de
specialitate, cele mai noi în domeniu.
(6) Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Îndrumătorii
lucrărilor răspund solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității
conținutului acestora (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea 1/2011). O lucrare
trebuie să se înscrie în următorii parametri: maximum 15% plagiat și minimum
20% originalitate.
(7) Notele la proba 2 se acordă de comisie, pe baza susţinerii
lucrării/proiectului în plenul comisiei, aprecierea (nota) din referatul
conducătorului ştiinţific având caracter orientativ. Fiecare membru al comisiei
propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta atât conţinutul lucrării cât şi modul
de prezentare. Nota finală este media aritmetică a notelor propuse, cu două
zecimale, fără rotunjire. Preşedintele şi secretarul comisiei nu propun note.
(8) În cazul în care un candidat nu a promovat susţinerea lucrării/proiectului,
comisia va hotărî pe loc dacă respectivul candidat îşi va menţine sau schimba
tema şi se va menţiona acest lucru în catalogul probei.
(9) Probele unui examen nu sunt eliminatorii.
(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenţă/diplomă nu este publică.
Art. 6
Pot susţine, după caz, examen de absolvire, de licenţă sau de diplomă:
a) absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate şi ai programelor de
studii autorizate din domenii în care funcţionează cel puţin un alt program
de studii acreditat;
b) absolvenţii de învăţământ superior ai unor programe de studii acreditate
sau autorizate să funcţioneze provizoriu de la alte universităţi de stat sau
particulare din ţară (exclusiv pentru absolvenţii care au început studiile la
programe de studii neautorizate, dar care sunt autorizate să funcţioneze
provizoriu sau acreditate la data susţinerii examenului de finalizare a
studiilor, și exclusiv pentru absolvenţii programelor de studii autorizate sau
acreditate care au intrat în lichidare/ lichidate prin decizia ARACIS);
c) absolvenţii de învăţământ superior particular care au promovat examenul
de selecţie la UB cu promoțiile anterioare.
Art. 7
Candidaţii la examenul de licenţă/ diplomă prezintă, la înscriere, un certificat
de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională,
eliberat de către departamentul de profil din UB, de instituţia de învăţământ
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superior pe care au absolvit-o sau de o altă instituţie specializată naţională sau
internaţională, cum sunt: Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul
German, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt
recunoscute de departamentul de profil al UB.
Art. 8
(1) Pentru toate programele de studii universitare de licenţă, pentru care UB are
dreptul de a organiza examen de finalizare, acesta se desfăşoară în cadrul UB,
în condiţiile prezentului regulament;
(2) Examenele de finalizare la programele de studii universitare de licenţă,
pentru care UB nu are drept de organizare, se desfăşoară în cadrul altei instituţii
organizatoare, în condiţiile acesteia, cu încheierea unui protocol în acest sens,
cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
Pentru programele de studii universitare de licenţă autorizare să funcţioneze
provizoriu, dintr-un domeniu de licenţă unde există numai programe de studii
autorizate provizoriu, protocolul se încheie cu instituţia de învăţământ superior
stabilită de ARACIS.
Art. 9
(1) De regulă, absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă, pentru
care UB are dreptul de a organiza examen, se înscriu şi susţin, după caz,
examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă în cadrul universităţii;
(2) În situaţii deosebite,la cerere, absolvenţii programelor de studii, pentru care
UB are dreptul de a organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz,
examenul de absolvire/ de licenţă sau de diplomă, la o altă instituţie
organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiilor absolvite şi
ale instituţiilor organizatoare, în condiţiile stabilite de senatul universitar al
instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie;
(3) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii altor instituţii pentru care UB are
dreptul de a organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul
de absolvire/ de licenţă sau de diplomă, la UB, cu aprobarea instituţiei absolvite
şi a facultăţii organizatoare, în condiţiile prezentului regulament.
(4) În ambele situaţii menţionate de alin. (2) şi (3), pentru absolvenţii
programelor de studii, pentru care universitatea organizatoare a fost stabilită de
ARACIS, pentru schimbarea universităţii este necesar şi acordul ARACIS;
(5) Înscrierea candidaţilor pentru un examen se efectuează cu cel puţin 10 zile
înainte de începerea probelor, la instituţia organizatoare, fie de către instituţia
de învăţământ superior în care au urmat studiile, fie individual, în baza
protocolului dintre aceste instituţii, şi cu respectarea strictă a prevederilor
legale. Actele şi condiţiile de înscriere sunt prezentate în Anexa 1. Modalitatea
de plată a taxei de susţinere a examenului de finalizare a studiilor se va
menţiona în protocol.
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Actele necesare pentru înscrierea la examen, care se anexează la cererea de
înscriere:
1. Certificatul de naştere, în copie legalizată;
2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de
schimbare a numelui de la naştere, în copie legalizată;
3. Fotocopie a actului de identitate;
4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;
5. Certificatul de competenţă lingvistică, de specialitate într-o limbă de
largă comunicare internaţională, eliberat sau vizat de departamentul de
profil din UB – pentru studiile universitare de licență sau studiile
universitare de lungă durată. Certificatele eliberate de organisme
internaţionale acreditate se depun în copie legalizată;
6. 2 (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul
celor din cărţile de identitate. Fotografia nu se decupează de către
absolvent). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică, pe care să se
poată aplica ştampila. Nu se acceptă fotografiile în care titularii sunt
îmbrăcați în haine de culoare închisă sau în care poartă ochelari cu lentile
colorate;
7. Fişa de lichidare, semnată la toate rubricile;
8. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen;
9. După caz, adeverinţa de promovare a examenului de selecţie, cu rezultatele
examenului.
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D. Studii postuniversitare / universitare de master şi programele de
studii aprofundate
Art. 10
(1) Programele de studii postuniversitare de master şi programele de studii
aprofundate se încheie cu examen de disertaţie, care constă dintr-o singură
probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei;
(2) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de
disertație, care constă dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea
disertației;
(3) Studiile postuniversitare de specializare şi programele de conversie
profesională, la nivel postuniversitar, (în lichidare) se încheie cu examen de
absolvire, care constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea
lucrării de absolvire;
(4) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
cu durata mai mare de un an, şi programele de studii de conversie profesională
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se încheie cu examen de
absolvire, care constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea unei
lucrări de absolvire;
(5) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
cu durată mai mică de un an, şi cursurile postuniversitare de perfecţionare se
finalizează prin colocviu.
Art. 11
(1) Scopul lucrării de disertaţie este acela de a evalua capacitatea absolventului
privind aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite pe parcursul şcolarizării
şi de a rezolva în mod optim problemele specifice domeniului programului de
studii;
(2) Lucrările de disertaţie vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi
bazate pe rezultatele studiilor teoretice sau experimentale, proprii sau din
literatura de specialitate, cele mai noi în domeniu;
(3) Lucrările de disertație vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector.
Îndrumătorii lucrărilor de disertație răspund solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalității conținutului acestora (conf. Art. 143, alin. (4) din
Legea 1/2011). O lucrare de disertație trebuie să se înscrie în următorii
parametri: maximum 15% plagiat și minimum 30% originalitate;
(4) Examenul de disertaţie/ absolvire este promovat, dacă nota acordată este
minimum 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor date de membrii
comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de
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examen sunt numere întregi de la 1 la 10, preşedintele şi secretarul comisiei nu
acordă note;
(5) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertaţie, nu este publică;
(6) În cazul în care un candidat nu a promovat proba din cadrul examenului de
disertaţie/ absolvire, comisia va decide pe loc menţinerea sau schimbarea temei
iniţiale pentru o sesiunea ulterioară şi se va menţiona acest lucru în catalogul
probei.
(7) Susţinerea lucrării de disertaţie/ absolvire este publică şi se desfăşoară în
prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a
examinatului.
Art. 12
Nota minimă de promovare a colocviului este 6,00 şi reprezintă media
aritmetică a notelor date de membrii comisiei.
Actele necesare pentru înscrierea la examen, care se anexează la cererea de
înscriere:
1. Certificatul de naştere, în copie legalizată;
2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de
schimbare a numelui de la naştere, în copie legalizată;
3. Fotocopie a actului de identitate;
4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original; Diploma de licență
sau echivalentă, în original;
5. 2 (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul
celor din cărţile de identitate. Fotografia nu se decupează de către
absolvent). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică, pe care să se
poată aplica ştampila. Nu se acceptă fotografiile în care titularii sunt
îmbrăcați în haine de culoare închisă sau în care poartă ochelari cu lentile
colorate;
6. Fişa de lichidare, semnată la toate rubricile;
7. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen;
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E. Studii de formare psihopedagogică
Art. 13
(1) Programul de studii de formare psihopedagogică se încheie cu prezentarea
şi susţinerea portofoliul didactic.
(2) Notele la susţinerea portofoliului se acordă de comisie, pe baza aprecierii
(notei) din referatul conducătorului ştiinţific, care are caracter orientativ.
Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta atât
conţinutul lucrării cât şi modul de prezentare. Nota finală este media aritmetică
a notelor propuse, cu două zecimale, fără rotunjire. Preşedintele şi secretarul
comisiei nu propun note.
Actele necesare pentru înscrierea la examen, care se anexează la cererea de
înscriere:
1.Certificatul de naştere, în copie legalizată;
2.După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele)
de schimbare a numelui de la naştere, în copie legalizată;
3.Fotocopie a actului de identitate;
4. Fişa de lichidare, semnată la toate rubricile;
5. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen.

61

