ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
la examenul de admitere, MASTER IF
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA LA MASTER IF
Pentru examenul de admitere la MASTER pot să candideze:
- absolvenţii specializărilor Matematică, Matematică-Informatică, Matematici Aplicate,
Informatică şi Tehnologia Informației;
- absolvenţii institutelor de învăţământ superior: Politehnică, Construcţii, A.S.E. şi de la
facultăţile de ştiinţe din cadrul universităţilor: Fizică, Chimie, Biologie, Geologie.
La înscriere candidatul va menţiona masterul la care se înscrie şi va avea dreptul să facă
opţiuni, în ordinea preferinţelor, pentru toate celelalte mastere din domeniul respectiv –
pentru eventualitatea că este admis fără loc la masterul la care s-a înscris sau că nu se
şcolarizează la acel master în anul universitar 2014-2015.
PROBE DE CONCURS
Domeniul MATEMATICĂ:
Pentru Programele de studiu: Algebră, Geometrie și Criptografie / Algebră /
Geometrie / Criptografie și teoria codurilor

Admiterea are 2 probe – probă scrisă și probă orală. Pentru proba scrisă, subiectele
se stabilesc din reuniunea subiectelor oferite de cele trei specializări, comisia propunând 3
subiecte de algebră și 3 de geometrie. Candidații optează pentru oricare 3 dintre subiectele
propuse. Pentru proba orală, fiecare candidat prezintă o listă de 10 subiecte urmând a purta
o discuție cu comisia pe marginea acestora.
Pentru mai multe infomații a se vedea http://fmi.unibuc.ro/ro/admitere_master/
Pentru Programele de studiu: Matematici aplicate în finanțe și asigurări. Analiză
matematică. Modelare matematică în mecanica mediilor continue / Matematici
plicate în finanțe asigurări și biostatistică / Analiză matematică / Modelare
matematică în științele naturii și stiința materialelor.

Admiterea are 2 probe – probă scrisă și probă orală. Subiectele pentru proba scrisă se
stabilesc din reuniunea subiectelor oferite de cele 3 specializări (a se vedea http://fmi.unibuc.ro/ro/admitere_master/), fiecare candidat răspunde la un subiect la
alegere, iar proba orală se susține la specializarea pentru care optează candidatul.
Subiectele pentru proba orală sunt precizate pentru fiecare specializare (a se vedea http://fmi.unibuc.ro/ro/admitere_master/).
Domeniul INFORMATICĂ:
Admiterea are 2 probe – probă scrisă și probă orală.
Pentru mai multe infomații a se vedea http://fmi.unibuc.ro/ro/admitere_master/
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