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METODOLOGIA
organizării admiterii la studii universitare de licenţă şi master
pentru anul universitar 2018 – 2019,
la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Dispoziţii generale
Organizarea și desfășurarea admiterii 2018 la Facultatea de Inginerie Energetică și
Management Industrial se face în conformitate cu Metodologia organizării admiterii la studii
universitare de licență și master pentru anul universitar 2018 – 2019 la nivelul Universității din
Oradea, aprobată de Senatul Universitar în ședința din 26 martie 2018, cu respectarea suplimentară a
precizărilor din prezenta metodologie proprie.
Partea I
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1.1. Calendarul concursului de admitere
Calendarul admiterii la Facultatea de Inginerie Energetica şi Management Industrial va fi afişat
la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii.
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea iulie 2018:







05 – 23 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor;
23 iulie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;
24 – 30 iulie 2018 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
30 iulie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
31 iulie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
31 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea septembrie 2018 (pentru
eventuale locuri rămase neocupate):







03 – 17 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor;
17 septembrie 2018, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;
18 – 20 septembrie 2018 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
20 septembrie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
21 septembrie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
21 septembrie 2018, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.
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După 21 septembrie 2018, până la înmatricularea candidaţilor, pot fi modificate listele în cazuri
de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii.
Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), în sala
E202, pavilion E, etaj II, campus central.
1.2. Criterii de admitere și de departajare
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la
examenul de bacalaureat, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din
cadrul facultăţii.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program
de studii, în limita numărului de locuri bugetate aprobat prin Hotărâre de Senat.
Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la olimpiade şcolare
naţionale sau internaţionale pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locurile finanţate de la
bugetul de stat, cu condiția depunerii la dosar a documentelor doveditoare.
Criteriile de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1). nota obţinută la proba de „Matematică”, la examenul de bacalaureat. În cazul în care un candidat
nu a susţinut sau nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probei „Matematică”, se
va considera nota 1 la respectiva probă.
2). calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”, transformat în
puncte, după cum urmează:
Utilizator experimentat …… 10
Utilizator avansat ………….. 9
Utilizator nivel mediu ……… 7
Utilizator începător ………… 5
3). punctajul obținut în urma susținerii unui interviu privind dezvoltarea personală, în fața Comisiei de
admitere. Interviul se susține doar în cazul în care nu s-a putut realiza departajarea prin aplicarea
celor două criterii anterioare.
1.3. Înscrierea la concursul de admitere
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de
bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget. La
cea de a doua facultate (la care este student cu taxă), candidatul va depune, până la începutul anului
universitar, copia diplomei de bacalaureat/adeverinţei certificată "conform cu originalul", însoţită de o
adeverinţă din care să reiasă faptul că este student bugetat la prima facultate.
1.4. Depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora
Eventualele contestaţii privind rezultatul obţinut se depun la Secretariatul facultăţii în termen
de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de două zile lucrătoare de la data
depunerii contestaţiilor.
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Partea a II - a
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

2.1. Calendarul concursului de admitere
Calendarul admiterii la Facultatea de Inginerie Energetica şi Management Industrial va fi afişat
la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii.
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea iulie 2018:







05 – 23 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor;
23 iulie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;
24 – 30 iulie 2018 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
30 iulie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
31 iulie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
31 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea septembrie 2016 (pentru
eventuale locuri rămase neocupate):







03 – 17 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor;
17 septembrie 2018, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;
18 – 20 septembrie 2018 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
20 septembrie 2018, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
21 septembrie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
21 septembrie 2018, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

După 21 septembrie 2018, până la înmatricularea candidaţilor, pot fi modificate listele în cazuri
de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii.
Înscrierile se fac între orele 9:00 - 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), în sala
E202, pavilion E, etaj II, campus central.
2.2. Criterii de admitere și de departajare
Admiterea la studii universitare de master se va face pe baza dosarului de înscriere la
concurs al candidatului și va include o probă orală, pe care candidatul o va susține în fața unei
comisii de concurs, constituită din cel puțin trei membri.
Desfășurarea probei orale: Cunoștințele specifice domeniului de studiu („Inginerie
energetică”, respectiv „Inginerie și management”) se vor verifica în cadrul probei orale pe baza unei
bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, stabilită și comunicată din timp candidaților. Criteriile
generale de apreciere a candidaților în cadrul interviului vor urmări:
 pregătirea candidatului în domeniu („Inginerie energetică”, respectiv „Inginerie și management”);
 nivelul prezentării și abilitățile de comunicare.
Timpul alocat fiecărui candidat este de maximum 10 minute. Răspunsurile candidaților vor fi
apreciate de către fiecare membru al comisiei printr-o notă între 1 și 10 (număr întreg). Media MPO
obținută de candidat la proba orală este media artimetică a notelor acordate de către membrii
comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.
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Media la concursul de admitere se stabilește astfel:
MA = 0,7ML + 0,3MPO
unde: MA – media la concursul de admitere;
ML – media la examenul de absolvire a studiilor de licenţă (examen de diplomă / licență);
MPO – media la proba orală.
Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la
concursul de admitere (MA), în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din
cadrul facultăţii.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 (șase).
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program
de studii, în limita numărului de locuri bugetate aprobat prin Hotărâre de Senat.
Criteriile de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:
1). diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de master;
2). nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”, din cadrul examenului de
diplomă / licență;
3). media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.
2.3. Înscrierea la concursul de admitere
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de
licență/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget. La cea de
a doua facultate (la care este student cu taxă), candidatul va depune, până la începutul anului
universitar, copia diplomei de licență/adeverinţei certificată "conform cu originalul", însoţită de o
adeverinţă din care să reiasă faptul că este student bugetat la prima facultate.
2.4. Depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora
Eventualele contestaţii privind rezultatul obţinut se depun la secretariatul facultăţii în termen de
o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de două zile lucrătoare de la data
depunerii contestaţiilor.

Avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii I.E.M.I. din 03.04.2018.

DECAN,
conf. univ. dr. ing. Cristina HORA
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