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CRITERII DE ADMITERE ŞI DEPARTAJARE A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA
CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii
universitare de
master

Probe de concurs şi criterii de admitere

Criterii de departajare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
1

Management

2

Contabilitate

3

Finanţe

4

Marketing

EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscriși este
constituită din:
- Media examenului de licenţă sau echivalentă - pondere
1. Nota obţinută la interviul
50%
profesional
- Nota obţinută la interviul profesional pondere 50%
2. Media generală a anilor de studiu
- Eseu motivațional, notat cu admis/ respins
- Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie,
notată cu admis /respins (pentru programul de
studiu: Gestiunea întreprinderii – în limba franceză)

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE

1

Drept

Ştiinţe
administrative

EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscriși este
constituită din:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau
echivalentă – pondere 50%
• Nota obţinută la susținerea unui eseu profesional
- pondere 50%
1. Media examenului de bacalaureat
2. Media examenului de licenţă

2
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crt.

Domeniul de
studii
universitare de
master

Probe de concurs şi criterii de admitere

Criterii de departajare

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE

1

2

Jurnalism si studii
cultural-europene

Multilingvism si
interculturalitate
in context
european

EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
constituită din:
1.Elaborarea şi susţinerea unui eseu pe una din
temele propuse, care va fi notat de către comisie nu
note de la 1-10 (50%)
2.Media generală a examenului de licenţa (50%).
EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
constituită din:
1.Elaborarea şi susţinerea unui eseu, care va fi notat
de către comisie cu note de la 1-10 (50%)
2.Media generală a examenului de licenţa (50%).

1. Nota obţinută la proba 1 a
examenului de licență: verificarea
cunoștințelor fundamentale și de
specialitate.
2. Media generală a examenului de
licenţă
1. Nota obţinută la proba 1 a
examenului de licență: verificarea
cunoștințelor fundamentale și de
specialitate.
2. Media generală a examenului de
licenţă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

1

2

3

Istorie

Geografie

Educatie fizică și
sport

EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere:
-media examenului de licenţă/diplomă sau
echivalentă – pondere 80%;
- Nota obţinută la interviul profesional - pondere
20%
- Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie,
notată cu admis /respins (masteratul Studii central și
est europene în limba engleză)
EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere:
-media examenului de licenţă/diplomă sau
echivalentă – pondere 80%;
- Nota obţinută la interviul profesional pondere
20%
EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
constituită din:
- Media examenului de licenţă - pondere 60%
-Nota obţinută la interviul profesional – pondere
40%.

1. Nota la proba de prezentare şi
susţinere
a
lucrării
de
licenţă/proiectului de diplomă sau
echivalenta;
2. Media generală a anilor de
studiu.
1. Nota la proba de prezentare şi
susţinere
a
lucrării
de
licenţă/proiectului de diplomă sau
echivalenta;
2. Media generală a anilor de
studiu.
1. Nota obţinută la interviul
profesional;
2. Nota obţinută la evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate de la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă sau
echivalentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE

1

Chimie

EXAMEN DE ADMITERE:
Media de admitere este constituită din:
1.Media examenului de licenţă – 75 %
2.Nota obţinută la eseul motivațional– pondere 25%
Barem evaluare eseu motivațional:
- Argumentarea alegerii programului de studiu -Media examenului de licenţă;
-Nota obţinută la eseu.
(3p)
- Calitățile candidatului prin care se recomandă
pentru programul de studiu ales (3p)
- Aspirații după absolvirea programului de studii
de master (3p)
- Punctaj din oficiu (1p)
2
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crt.

Domeniul de
studii
universitare de
master

2

Matematică

3

Educație muzicală

Probe de concurs şi criterii de admitere
EXAMEN DE ADMITERE:
1.Media examenului de licenţă – 75 %
2.Nota obţinută la eseul motivațional– 25%
Barem evaluare eseu motivațional:
- Argumentarea alegerii programului de studiu
(3p)
- Calitățile candidatului prin care se recomandă
pentru programul de studiu ales (3p)
- Aspirații după absolvirea programului de studii
de master (3p)
- Punctaj din oficiu (1p)
EXAMEN DE ADMITERE:
PROBĂ ELIMINATORIE
Instrument sau Canto – probă practică (Admis/Respins)
PROBE DE CONCURS
Media de admitere este constituită din:
1.Media examenului de licenţă – 75 %
2.Nota obţinută la eseul motivațional – 25%
Barem evaluare eseu motivațional:
- Argumentarea alegerii programului de studiu
(3p)
- Calitățile candidatului prin care se recomandă
pentru programul de studiu ales (3p)
- Aspirații după absolvirea programului de studii
de master (3p)
- Punctaj din oficiu (1p)

Criterii de departajare

-Media examenului de licenţă;
-Nota obţinută la eseu.

-Media examenului de licenţă;
-Nota obţinută la eseu.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI

1

2.

Teologie

Știinţe ale educaţiei

EXAMEN DE ADMITERE
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
1. Nota obținută la sustinerea eseului
constituită din
2. Media generală a anilor de studiu
- susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)
din facultate
- media generală de licenţă (50%)
EXAMEN DE ADMITERE
1. Media generală la examenul de
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
licență
constituită din:
2. Media la proba scrisă din cadrul
- Nota obţinută la proba scrisă (test grilă)
examenului de licență

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
EXAMEN DE ADMITERE
1

Ingineria sistemelor

2

Inginerie electronică
şi telecomunicaţii

3

Inginerie electrică

4

Inginerie energetică

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
constituită din:
- Nota obţinută la interviu - pondere 40%
- Media examenului de licenţă - pondere 60%
- Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie,
1. Nota obţinută la inteviu
notată cu admis /respins (masteratul CASC în
2. Media de promovare a anilor de
limba franceză)
studiu de la ciclul licență

3
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Domeniul de
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Probe de concurs şi criterii de admitere
Criterii de departajare
universitare de
master
FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ
EXAMEN DE ADMITERE

1

Ingineria
materialelor

2

Inginerie mecanică

1
2

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
1.
constituită din:
- Media examenului de diplomă - pondere 50%
2.
- Notă obţinută la interviul profesional 50%

Notă obţinută la interviul
profesional
Media generală a anilor de
studiu din facultate

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINŢA ALIMENTELOR
Ingineria mediului EXAMEN DE ADMITERE

Ingineria produselor
alimentare

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este
constituită din:
- Media examenului de diplomă - pondere 50%
- Notă obţinută la interviu profesional pondere 50%

1. Nota obţinută la interviul
profesional
2. Media generală a anilor de studiu
din facultate

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

4

