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Precizări cu privire la desfășurarea
concursului de admitere 2014
la
Studii universitare de masterat
I.

Norme de organizare

Concursul de admitere din anul 2014 în toate facultăţile din
Universitatea din Bucureşti va avea loc conform legislaţiei în
vigoare,conform
Ordinului
Ministerului
Educatiei
Nationale
Nr.5734/24.12.2013 şi
cu prezentele precizări cu privire la
desfășurarea concursului de admitere 2014 la studii universitare
de masterat.
Concursul de admitere la masterat se organizează de către
facultăţi în conformitate cu prevederile legale menționate, care
vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin publicare şi/sau
afişare sau postarea pe pagina web.
II. Forma de organizare
Admiterea la programele masterale ale Universitatii din
Bucureşti se susţine în sesiunea Iulie - Septembrie 2014 .
Admiterea se organizeaza în facultăţi astfel:
a).pe locuri finanțate de la buget;
b).pe locuri cu taxă.
Admiterea se organizeaza pentru programele de studii universitare
de master acreditate, la urmatoarele forme de învăţământ:
- învăţământ cu frecvenţă
- învăţământ cu frecvenţă redusă
III. Calendarul admiterii:
Înscrierile şi examenele de admitere la programul de master se
desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universitații
din București.
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IV. Condiţii generale
de înscriere la concurs
Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români,
absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene.
Pentru înscrierea la concursul de admitere
următoarele acte:



sunt necesare



fişă-tip de înscriere ;
Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă
pentru promoţia 2013 ;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau copie legalizată
certificatul de naştere, în copie legalizată;



adeverinţa



medicală-tip,

din

care

să

rezulte

că

este

apt

pentru facultatea la care candidează;


trei fotografii tip buletin de identitate;



B.I sau C.I

în copie;



chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de
admitere
în conformitate cu taxele aprobate de Senatul
Universităţii din Bucureşti.
 numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la
înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din
următoarele documente:
 copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în
cazul celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în
această situaţie);
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal
didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat
în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai
candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei
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învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către
studenţi.
Orice alte detalii în legătură cu admiterea la masterat pot fi
obţinute la secretariatele facultăţilor organizatoare la care
candidaţii doresc să susţină concursul.
Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru aducerea la
cunoştinţa
candidaţilor,
prin
afişare
în
termen
legal,
a
tematicilor şi bibliografiilor pentru programele la care se
organizează concurs de admitere.
V. Desfăşurarea concursului
Concursul se organizează numai pentru programele acreditate
ARACIS
conform
H.G.581/8.08.2013,cu
respectarea
tuturor
condiţiilor stabilite prin acreditare.
Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină,
admiterea
va
conţine
obligatoriu
o
probă
de
competenţă
lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
În cazul concursului cu doua probe nu se vor programa două
probe de concurs în aceeaşi zi pentru acelaşi candidat.
Programul de desfăşurare a concursului se afişează, cel mai
târziu în preziua începerii probelor, indicându-se denumirea
probei de concurs, data şi ora începerii, durata de desfăşurare,
repartizarea pe săli a candidaţilor.
VI. Rezultatele concursului
Numărul de studenţi la fiecare program de studii va fi
stabilit de consiliul facultăţii,cu condiţia încadrării în
finanţarea de bază repartizată facultăţii şi cu respectarea
capacităţii de şcolarizare prevăzută pe domeniul respectiv .
La admiterea la studii universitare de master nu este permisă
depăşirea numărului de locuri repartizate.
În caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face
printr-o procedură anunţată anterior concursului.
Media minimă de admitere va fi stabilită de consiliul
facultăţii, dar nu poate fi mai mică decât 7(şapte).
Rezultatele concursului de admitere,aprobate de Comisia
centrală de admitere, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul
facultății si pe pagini web in termen de cel mult
48 ore de la
data desfăşurării acestuia.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la masterat în baza
rezultatului concursului pentru anul universitar 2014- 2015 prin
decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.
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Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la
şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la
depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de
identitate, dupa afisarea rezultatelor finale
Eventualele contestaţii
în cazul probelor scrise, se depun
la Secretariat, în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în 2(doua) zile
după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
Examenul este valabil numai pentru programele pentru care s-a
susţinut concursul şi numai pentru anul universitar 2014-2015.

VII.Dispozitii finale
Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la
concursul de admitere de la candidaţi pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul
taxelor şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele
facultăţilor sau departamentelor și pe pagina web.
Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite,
la cerere, cu
avizul conducerii facultăţii,al Directorului
General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din
Bucureşti.
Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de
admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din
casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului
didactic în activitate si personalului încadrat în Universitatea
din Bucuresti. Aceştia sunt scutiţi o singură dată în cadrul unei
instituţii de învăţământ superior.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de
admitere se face de preşedintele Comisiei de admitere pe
facultate/departament
numai
pe
baza
actelor
prezentate
de
candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile
enunţate mai sus.
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