II.

Numărul de locuri

Numărul de locuri pentru admitere se stabilește anual, la propunerea Consiliului Facultății, în
funcție de cifra de școlarizare pentru fiecare program de studii și de numărul de locuri subvenționate
alocate facultății, cu aprobarea Senatului Universității din București.
Numărul de locuri pentru admitere nu poate depăși sub nicio formă cifra de școlarizare aprobată de
Ministerul Educației Naționale pentru fiecare program de studii în parte.
Locuri scoase la concurs pentru admitere – sesiunea iulie 2018
Învățământ cu frecvență (IF)
Domeniul de licenţă: Matematică (Programele de studii: Matematică, Matematică–Informatică,
Matematici aplicate)
•

Locuri subvenționate de la buget: 132

•

Locuri în regim cu taxă: 68

•

Locuri pentru românii de pretutindeni1: 1

•

Locuri pentru cetățeni străini (alții decât români de pretutindeni și cetățeni UE)2: 3

Domeniul de licenţă: Informatică (Programul de studii: Informatică)
•

Locuri subvenționate de la buget: 215

•

Locuri în regim cu taxă: 79

•

Locuri pentru românii de pretutindeni3: 3

•

Locuri pentru cetățeni străini (alții decât români de pretutindeni și cetățeni UE)4: 3

Domeniul de licenţă: Calculatoare și tehnologia informației (Programul de studii: Tehnologia
informației)
•

Locuri subvenționate de la buget: 75

•

Locuri în regim cu taxă: 25

Locuri subvenționate pentru candidați care au absolvit un liceu din mediul rural5: 15
Locuri subvenționate pentru cețățeni de etnie rromă: 2
Notă: Locurile pentru candidați care au absolvit un liceu din mediul rural și cele pentru cetățeni de
etnie rromă vor fi distribuite pe domenii în funcție de candidații care întrunesc condiția și sunt admiși
pe ele. În cazul în care, astfel de candidați sunt admiși la domeniile Informatică6 sau Calculatoare și
tehnologia informației7, numărul de locuri ocupate de ei se va scădea din numărul de locuri cu taxă
alocate acestor domenii, pentru a nu fi depășită cifra de școlarizare la domeniul respectiv.
Învățământ la distanță (ID)
Domeniul de licenţă: Informatică (Programul de studii: Informatică)
•

Locuri în regim cu taxă: 75

Notă: Locurile pentru admitere în sesiunea septembrie se vor afișa pe data de 27 iulie 2018, doar în
cazul în care se va mai organiza sesiune de admitere și în luna septembrie 2018.

1

Se ocupă prin metodologie proprie.
Se ocupă prin metodologie proprie.
3
Se ocupă prin metodologie proprie.
4
Se ocupă prin metodologie proprie.
5
Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa: http://www.edu.ro/studii-licenta.
6
Cifra de școlarizare este de 300 de locuri pe an.
7
Cifra de școlarizare este de 100 de locuri pe an.
2

