METODOLOGIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR
LA A DOUA FACULTATE (IF)

Absolvenții unei facultăți în regim bugetar pot candida numai pe
locurile cu taxă.
CONDIŢII DE INSCRIERE PENTRU A DOUA FACULTATE
La concursul de admitere la a doua facultate, se pot înscrie:
a) absolvenți ai unei facultăți, acreditate sau autorizate, de Matematică,
Matematică și Informatică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geologie;
b) absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior: Politehnică, Construcții,
Științe Economice;
Candidații studenți la buget sau candidații absolvenți ai unei alte facultăți sau
instituții de învâțământ decât cele din lista de mai sus pot fi admiși numai pe baza
examenului de admitere.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

fișa-tip de înscriere
diploma de bacalaureat – în copie legalizată;
diploma de licență – în copie legalizată;
suplimentul la diplomă - în copie legalizată;
certificatul de naştere - în copie legalizată;
adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la
care candidează;
trei fotografii tip buletin de identitate;
B.I. sau C.I. în copie;
chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în
conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității.
Scrisoarea de intenție

Actele se vor depune la Comisia de admitere într-un dosar plic de culoare albă.
CONDIŢII DE ADMITERE
Admiterea la a doua facultate constă din două elemente:
1. rezultatele obţinute în cadrul ultimei forme de învăţământ absolvite: Licenţă
(acestea furnizează o notă, N1);
2. o scrisoare de intenţie, prezentată în cadrul unui interviu (acesta furnizează
o notă, N2).
INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE :
18 IULIE 2014, ORA 9.30, Sala 1 – Domeniul Matematică
20 IULIE 2014, ORA 8.00, Sala 1 – Domeniul Informatică
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Ierarhizarea candidaților în vederea ocupării locurilor alocate programului de studii
pentru care au optat se face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a celor
două note, N1 şi N2 (a se vedea exemplele de mai jos).
Nota N1 se calculează astfel:
- în cazul candidaților la programul de licenţă, aflaţi la a doua facultate, N1
constă din media examenului de licență a primei facultăţi.
Nota N2 se obţine pe baza prezentării scrisorii de intenţie. Aceasta:
– constă din aprox. 70 linii (adică aprox. 1 ½ pagini);
– este scrisă de candidat înainte de a se prezenta la interviu;
– are rolul de a indica membrilor comisiei de admitere motivele pentru care
candidatul doreşte și este capabil să urmeze cursurile programului de licenţă
pentru care s-a înscris.
Răspunsurile candidatului la întrebările puse de membrii comisiei pe marginea
scrisorii de intenţie furnizează nota N2.
CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZUL UNOR MEDII EGALE

– pentru candidații la programul de studii universitare de licenţă, aflaţi la a doua
facultate:
I. Media de absolvire a primei facultăţi,
II. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
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