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Facultatea de 
Mecanică şi 
Tehnologie 

 

Ingineria 
autovehiculelor 

Concepţia şi Managementul 
Proiectării Automobilului - 

CMPA 
Proba 1 – Examinarea dosarului de concurs şi considerarea mediei generale de 
absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă 
durată, calculată cu relaţia : 
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unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar 
Mlicenţă-diplomă este media examenului de licenţă/diplomă;  
 
Proba 2 – O probă orală ce constă din: 
- un interviu, menit să evalueze aptitudinile candidaţilor, pregătirea tehnică şi 
motivaţia condidaţilor pentru programul de master ales, care se finalizează prin 
considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii comisiei de concurs.  
- pentru masterele în limbi străine, un interviu menit să evalueze cunoaşterea limbii 
engleze*/limbii franceze** (nivel min. B1). Evaluarea cunoaşterii limbii 
engleze*/limbii franceze** se va face cu calificativ admis/respins. 
 
Mediile celor două probe de concurs MA şi MB se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire. 
Media generală de admitere MG, a fiecărui candidat, se calculează cu relaţia: 
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Media generală de admitere MG se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Ingineria Automobilelor pentru o 
Mobilitate Durabilă – IAMD* 

(master în limba engleză) 

Inginerie industrială 

Ingineria şi Managementul 
Fabricaţiei Produselor - IMFP 

Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor 
(interdisciplinar cu domeniile: 

Ingineria autovehiculelor, 
Chimie) – STM** (master în 

limba franceză, în colaborare cu 
Institutul National Politehnic 

Toulouse – Franţa) 

Inginerie şi 
management 

Managementul Logisticii - ML 

Ingineria 
transporturilor 

Transporturi şi Siguranţă Rutieră 
- TSR 

 
Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 
1. Media examenului de absolvire a studiilor universitare; 
2. Media obţinută la Proba 2; 
3. Media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii universitare de licenţă sau a studiilor 

universitare de lungă durată. 
 


