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Art. 1. Prezenta metodologie este în concordanță cu: reglementările Legii Educației Naționale
nr. 1/2011 (completată și modificată), cu Ordinele M.E.C.T.S., Carta Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău și regulamentele Universității.
Art. 2. Pentru anul universitar 2012-2013 locurile bugetate alocate de M.E.N. pentru
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se vor repartiza la nivel de facultate proporțional cu anul
2010, folosind datele din anexa 2, astfel:
NM,Fi2012 = CM,U × NM,Fi2010,
unde:
-

NM,Fi2012 este numărul de locuri bugetare la master repartizat facultății i în anul 2012, i =
1…5;

-

NM,Fi 2010 – numărul de locuri bugetare avute de facultatea i în anul 2010;

-

CM,U – coeficient de reducere a locurilor la nivel de universitate,
CM,U = NM,U,2012/NM,U,2010

unde:
-

NM,U,2012 - numărul de locuri bugetate la master alocate universității în anul 2012;

-

NM,U,2010 – numărul de locuri bugetate la master alocate universității în anul 2010;

Art. 3. Repartizarea locurilor pe domenii de studii universitare de master, NM,Dj, se face în cadrul
fiecărei facultăți după următoarea relație de calcul, care ține seama de indicele de excelență, kj,My, al
fiecărui domeniu:
NM,Dj = Nmin × kj,My,
unde:
- Nmin este numărul minimum de locuri pe un master care se poate aloca în anul univ. 20122013, j – numărul de domenii de studii de master din cadrul facultății i, y poate fi
A,B,C,D,E, in funcție de ierarhia domeniului de studii universitare de master;

-

Nmin = NM,Fi2012 ÷ CR,
CR = kj,MA × NMA + kj,MB × NMB + kj,MC × NMC + kj,MD × NMD + kj,ME × NME
kj,MA = 4 la programele de tip A;

-

kj,MB = 3 la programele de tip B;

-

kj,MC = 2,5 la programele de tip C;

-

kj,MD = 2 la programele de tip D;

-

kj,ME = 0 la programele de tip E;

-

NMA, NMB, NMC, NMD, NME – numărul de master de tip A, B, C, D, E.
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Art. 4. Numărul de locuri alocat la un program de studii nu poate depăși capacitatea de
școlarizare propusă de A.R.A.C.I.S. și aprobată de M.E.N.
Art. 5. Suma locurilor repartizată facultăților nu poate depăși locurile alocate de M.E.N. pentru
studii universitare de master.
Art. 6. În cadrul unei facultăți repartizarea locurilor după indicii de excelență trebuie să se
încadreze în totalul locurilor repartizat facultății respective.
Art. 7. Numărul de locuri neocupate de candidații din Republica Moldova se vor redistribui
după a doua sesiune de admitere (septembrie 2012), tot pentru candidații din Republica Moldova
admiși pe locuri cu taxă, în ordinea mediilor în cadrul departamentului, facultății, universității.
Art. 8. Nu se organizează programe de master cu mai puțin de 14 locuri bugetate ocupate sau
mai puțin de 25 de locuri cu taxă ocupate. Candidații declarați admiși la aceste programe de master vor
opta pentru alte programe de master în funcție de capacitatea de școlarizare de la fiecare program de
master.
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