UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI
MANAGEMENT INDUSTRIAL
Str. Universităţii nr. 1, 410087 Oradea, România
Telefon: +40 259 408106, Fax: +40 259408 406
http://iemi.uoradea.ro

ADMITERE LICENȚĂ 2018
CIFRA DE ŞCOLARIZARE ŞI CRITERII DE ADMITERE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Domeniul

Program de studii

Inginerie
energetică
Inginerie
energetică
Inginerie
industrială
Inginerie
industrială

Ingineria sistemelor
electroenergetice

5.

Inginerie şi
management

6.

Inginerie şi
management

Energetică industrială
Ingineria sistemelor de energii
regenerabile
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor
Inginerie economică în
domeniul electric, electronic şi
energetic
Inginerie economică industrială

Durata de şcolarizare/
Forma de învăţământ*/
Nr. credite
4 ani / IF
240 credite
4 ani / IF
240 credite
4 ani / IF
240 credite
4 ani / IF
240 credite

Numărul
de locuri
75
30
50
40

4 ani / IF
240 credite

50

4 ani / IF
240 credite

50

*IF= Învăţământ cu frecvenţă

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).
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.

