II.

Numărul de locuri

Numărul de locuri pentru admiterea la master 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 admiterea la master nu poate depăși sub nicio formă cifra de școlarizare
aprobată de Ministerul Educației Naționale și a Cercetării Științifice pentru fiecare domeniu de studii
masterale. Numărul de locuri de la un domeniu de master va fi împărțit pe programele de studii din
domeniul respectiv în funcție de opțiunile studenților, cu respectarea restricțiilor de stabilire a
rezultatelor finale, descrise în Capitolul XI. Locurile rămase neocupate la un domeniu de master, la
sfârșitul unei sesiuni de admitere, pot fi redistribuite la celălalt domeniu, prin decizia Comisiei de
admitere pe facultate.
Locuri propuse pentru admitere – sesiunea septembrie 2018
Învățământ cu frecvență (IF)
Domeniul de master: Matematică (Programele de studii: Algebră, geometrie și criptografie (în
limba română sau limba engleză1), Probabilități și statistică în finanțe și științe)
•

Locuri subvenționate de la buget: 10

•

Locuri în regim cu taxă: 18

Domeniul de master: Matematică – Programul de studii: Biostatistică (master interdisciplinar cu
domeniile: Informatică și Farmacie)
•

Locuri în regim cu taxă: 23

Domeniul de master: Informatică (Programele de studii: Baze de date şi tehnologii WEB,
Inginerie software, Inteligenţă artificială, Securitate și logică aplicată, Sisteme distribuite)
•

Locuri subvenționate de la buget: 2

•

Locuri în regim cu taxă: 44

Învățământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Domeniul de master: Informatică (Programul de studii: Baze de date şi tehnologii WEB)
•

1

Locuri în regim cu taxă: 35

Pentru anul universitar 2018-2019, programele de studii acreditate în română şi în limba engleză şcolarizează doar într-una dintre
limbile de predare, în funcţie de majoritatea opţiunilor făcute la înscriere de către candidaţii admişi la prima opțiune.

