VI.

Dreptul de înscriere la concurs
Condiţii generale de înscriere la concurs

La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie cetăţeni români, absolvenţi
cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta.
La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate
în afara României, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul înscrierii. La
admiterea la studii masterale cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un
certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.
În cazul dublei cetăţenii, candidaţii vor opta pentru una dintre cetăţeniile cu care vor să participe la
concurs şi această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv.
Admiterea fără examen
Candidații la Master cu rezultate de excepție în timpul studiilor de licență, pot solicita la înscriere,
să fie admiși fără examen la oricare dintre programele de Master organizate de Facultatea de Matematică
și Informatică în anul universitar 2018-2019, cu excepția masterului interdisciplinar de Biostatistică.
Candidații care solicită admiterea fără examen trebuie să îndeplinească următoarele condiții
obligatorii:
a. Să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unuia dintre domeniile de studii:
 Matematică – pentru admiterea la unul dintre masterele domeniului Matematică
 Informatică sau Calculatoare și Tehnologia Informației – pentru admiterea la unul dintre
masterele domeniului Informatică
b. Să se clasifice, după media generală de absolvire, în primii 5% (rotunjit la întreg prin adaos)
dintre abolvenții promoției programului de licență pe care l-au urmat
Numărul de locuri atribuite fără examen de admitere poate fi de maxim 10% din numărul de locuri
disponibile la domeniul de studii, forma de învățământ, respectiv de finanțare pentru care se organizează
admiterea (Matematică/Informatică; cu frecvență/ frecvență redusă; respectiv buget/taxă). Ierarhizarea
candidaților care îndeplinesc condițiile obligatorii de admitere fără examen se face după nota obținută
la proba de dosar (proba 1 de admitere). Afișarea candidaților admiși fără examen se face la sfîrșitul
perioadei de analiză a dosarelor, conform calendarului admiterii. Locurile rămase vor fi ocupate prin
examen. Candidații care nu sunt declarați admiși fără examen, vor participa în continuarea examenului
normal de admitere, la proba orală (proba 2 de admitere). Distribuirea pe programe de master a
candidaților declarați admiși fără examen se face la afișarea.rezultatelor finale ale admiterii la master în
sesiunea curentă, conform procedurii stabilite de prezenta metodologie.
Admiterea pe locuri subvenționate de la buget
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe programe de master din
cadrul Universităţii din Bucureşti sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un
singur program de master pe locuri finanţate de la buget. Candidatul admis concomitent la mai multe
programe de master este obligat să opteze pentru acela la care doreşte să fie admis pe locuri
finanţate de la buget, prin prezentarea dosarului cu actele în original (diploma de licență sau adeverință
de licență cu 4 semnături, în cazul în care diploma nu a fost emisă încă) în termen de 2 zile de la afişarea
rezultatelor, conform calendarului admiterii. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina
exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
Candidații din promoțiile de licență precedente care doresc să candideze pentru un loc finanțat de la
buget trebuie să specifice în fișa de înscriere, pe proprie răspundere, dacă urmează sau au mai urmat alte
programe de master. In caz afirmativ, trebuie să prezinte de la fiecare program de master urmat anterior
sau la care sunt incă înmatriculați o adeverință din care să rezulte explicit numărul de ani de studii deja
urmați cu finanțare de la buget. Candidații care au mai beneficiat în trecut de ani de studii de master
finanțați de la buget pot candida din nou pe locuri finanțate de la buget doar dacă numărul anilor de
studii urmați deja cu finanțare de la buget este mai mic decât numărul anilor de studii ai programului la
care doresc să dea admitere. În cazul în care un astfel de candidat este admis la un program de master
pe locuri finanțate de la buget, el mai poate beneficia de finanțare de la buget pentru un număr de ani

care se calculează scăzând din numărul anilor de studii la care a fost admis numărul anilor de studii
urmați anterior cu finanțare de la buget. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit,
prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
Un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul universitar.
Admiterea pe locuri cu taxă
Un candidat se poate înscrie și poate fi admis pe locuri cu taxă la mai multe domenii de master din
cadrul Universităţii din Bucureşti sau din alte instituţii de învăţământ superior. Un candidat nu se poate
înscrie concomitent pe locuri subvenționate de la buget și pe locuri cu taxă la același domeniu de master
și formă de învățământ din facultate. Un candidat care se înscrie inițial pe locuri subvenționate de la
buget își poate schimba opțiunea pentru un loc cu taxă în perioada de confirmare a locurilor cu taxă, dar
invers nu. Înscrierea de la început pe un loc cu taxă nu conferă un privilegiu față de candidații care se
înscriu inițial pe locuri subvenționate și care optează ulterior pentru un loc cu taxă, singurul criteriu de
admitere, inclusiv pe locurile cu taxă, fiind mediile de admitere ale candidaților.
Admiterea ca etnic rrom
Candidații care doresc să dea admitere pe locurile subvenționate pentru cetățeni de etnie rromă
trebuie să prezinte o adeverință care să certifice apartenența la această etnie. Un candidat poate să se
înscrie ca să dea admitere în această calitate la mai multe domenii de master din facultate, dar poate fi
declarat admis doar la unul dintre ele. Înscrierea pe locurile subvenționate pentru cetățeni de etnie rromă
nu anulează dreptul candidatului, în cazul în care nu ocupă un astfel de loc, de a ocupa un loc
subvenționat sau cu taxă obișnuit.
Admiterea pentru românii de pretutindeni
Candidații care sunt cetățeni străini de etnie română, români emigranţi, fie că au păstrat sau nu
cetăţenia română și descendenţii acestora sau cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate
pot candida la admitere pe locurile subvenționate pentru românii de pretutindeni. Un candidat poate să
se înscrie ca să dea admitere în această calitate la mai multe domenii de master din facultate, dar poate
fi declarat admis doar la unul dintre ele. Un candidat pe aceste locuri poate fi admis și fără examen, în
condițiile precizate mai sus.

