FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Metodologia Facultăţii de Ştiinţe
pentru admiterea la studii universitare de master
pentru anul universitar 2016 - 2017
Cap 1. Prevederi generale
Art. 1.1. La Facultatea de Ştiinţe din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, admiterea la
studiile universitare de masterat se organizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Cap 2. Domenii de studiu şi specializări
Art 2.1. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe se organizează admitere la studii de masterat pentru
următoarele programe de master în domeniile:
Domeniul CHIMIE:



Program de master METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL
MEDIULUI ŞI PRODUSELOR
Program de master CHIMIE DIDACTICĂ

Domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI:


Program de master PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI

Domeniul BIOLOGIE:


Program de master BIOCHIMIE APLICATĂ

Domeniul MATEMATICĂ:



Program de master MATEMATICĂ DIDACTICĂ
Program de master MATEMATICI COMPUTAŢIONALE ŞI TEHNOLOGII
INFORMATICE

Domeniul INFORMATICĂ:


Program de master INFORMATICĂ ŞI INGINERIE SOFTWARE

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR:


Program de master MANAGEMENTUL AFACERILOR
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Domeniul MANAGEMENT:


Program de master MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

Cap 3. Organizarea concursului de admitere
Art 3.1 Modul de organizare a concursului de admitere, pentru domeniile:
Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR:


Program de master MANAGEMENTUL AFACERILOR

Domeniul MANAGEMENT:


Program de master MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

Domeniul CHIMIE:



Program de master METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL
MEDIULUI ŞI PRODUSELOR
Program de master CHIMIE DIDACTICĂ

Domeniul BIOLOGIE:


Program de master BIOCHIMIE APLICATĂ

Domeniul MATEMATICĂ:



Program de master MATEMATICĂ DIDACTICĂ
Program de master MATEMATICI COMPUTAŢIONALE ŞI TEHNOLOGII
INFORMATICE

Domeniul INFORMATICĂ:


Program de master INFORMATICĂ ŞI INGINERIE SOFTWARE

Domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI:


Program de master PROTECŢIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI

3.1.a. Modul de organizare a concursului de admitere: concurs de dosare.
3.1.b. Media de admitere: media obţinută la examenul de licenţă.

Cap. 4. Înscrierea candidaţilor
Art. 4.1. Înscrierea candidaţilor se face pentru fiecare dintre comisiile pe domenii, conform
calendarului din Anexa 1-Calendarul admiterii la studii de master.
Art 4.2. Locaţiile şi programul înscrierilor se vor face publice la sediul şi pe pagina web a
Facultăţii cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor.
Art 4.3. Condiţiile de înscriere
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4.3.1 La concursul de admitere pot participa absolvenţii de studii universitare de
lungă durată (4, 5 ani) şi studii universitare de licenţă (3, 4 ani), cu diplomă de licenţă.
4.3.2. Concursul este deschis oricărui cetăţean al statelor membre ale Uniunii
Europene, al statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
4.3.3. În conformitate cu art. 151, alineatul 2, din Legea Educaţiei nr. 1/2011,
fiecare facultate a stabilit criterii proprii pentru admiterea celor care au participat la
olimpiade sau concursuri şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Aceste criterii sunt prezentate în Anexa 3. 4.3.4. În conformitate
cu articolul 142, alineatul 6 din Legea Educaţiei nr. 1/2011, o persoană poate beneficia
de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Astfel un student bugetar
care participă la concursul de admitere poate opta numai pentru locurile la taxă.
4.3.5. Documentele necesare pentru înscriere sunt:
a) Cerere de înscriere – formular tip furnizat în momentul înscrierii
b) Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul
curent). Diploma sau adeverinţa se depun în original pentru candidaţii la locurile de
la buget, şi original sau în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă.
c) Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare
d) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a
beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master
e) Diploma de bacalaureat în original pentru candidaţii pe locurile de la buget sau în
copie legalizată pentru candidaţii pe locurile cu taxă
f) Certificat naştere (în copie legalizată)
g) Copie carte de identitate
h) Doua fotografii 3 / 4 cm
i) Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă
j) Dosar plic.
k) Adeverinţă medicală.

Cap. 5. Concursul de admitere şi ocuparea locurilor
Art.5.1. Media de admitere pentru toate domeniile este media de licenţă.
Art.5.2. Pentru toate domeniile cu admitere pe baza concursului de dosare candidaţii sunt
declaraţi admişi, la unul dintre masterate, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi
a opţiunilor (media are prioritate), în limita numărului de locuri disponibile la programele de
masterat pentru care candidatul şi-a exprimat opţiunea în cererea de înscriere.
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Art.5.3. Departajarea la medii egale de admitere pe ultimul loc, în cazul concursului de
dosare: media obţinută la examenul de licenţă, la proba de verificare a cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate.
Art.5.4. Confirmarea locului se face conform calendarului admiterii la masterat.
Aprobat în Sedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din 18.01.2016.
Decan, Facultatea de Ştiinţe
Conf.univ.dr. Monica Liliana Marian
Anexa 1 la Metodologia Facultăţii de Ştiinţe pentru admiterea la studii universitare de
master

CALENDARUL
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN FACULTATEA DE ŞTIINŢE PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2016-2017

Sesiunea din vară
Perioada de înscriere:
11 iulie – 15, 18, 19, 20 iulie 2016, între orele 9 – 14, la sediul Facultăţii de Ştiinţe, str.
Victoriei nr. 76, sala 25;
 Afişarea rezultatelor:
20 iulie 2016 ora 22
 Confirmarea locurilor:
21- 22 iulie 2016 între orele 9 şi 15 ETAPA I
Afişarea rezultatelor după prima etapă de glisare 22 iulie, ora 22
25 iulie – confirmare runda a II-a intre orele 9 - 15
 Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea din vară:
25 iulie 2016, ora 22
Sesiunea din toamnă 19 – 25 septembrie 2016.


Decan, Facultatea de ŞTIINŢE
Conf.univ.dr. Monica Liliana Marian
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