UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE

EXTRAS din METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare
de masterat la
FACULTATEA DE MECANICA ŞI TEHNOLOGIE
Art.7 Admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere care constă din două
probe:
a)
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:
M prom  M licenta / diploma
MA 
2
unde Mprom este media aritmetică a mediilor de promovare a anilor de studii, iar Mlicenţădiplomă este media examenului de licenţă/diplomă;
b)
Proba 2 – o probă orală ce constă dintr-un interviu, menit să evalueze
aptitudinile şi pregătirea tehnică a candidaţilor precum şi motivaţia acestora pentru
programul de master.
Proba 2 se finalizează prin considerarea mediei MB, a notelor acordate de membrii
comisiei de concurs (criteriile sunt precizate in Anexa 1).
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:
M  MB
MG  A
2
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere
obţinute şi în limita locurilor anunţate iniţial, cu condiţia ca media MB să fie minim 5 (cinci).
Art.9 Concursul de admitere în ciclul de master la domeniile şi programele coordonate de
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie se desfăşoară conform programului prezentat în tabelul 2:
Tabelul2

Activităţi desfăşurate
Perioada

01….16 sept

Înscriere la concurs

01…09 sept

Proba
Afişarea
de concurs rezultatelor

11 sept

12 sept

Contestaţii
depunere
rezolvare
24 ore de la 48 de ore de la
afişarea
rezultatelor

expirarea
termenului de
contestare

Inmatriculări
Afişare
în anul I rezultate finale

14..15 sept

16 sept

Art.10 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt:
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei de înscriere
la concurs);
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b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de licenţa / absolvire în original sau diplomă echivalenta acesteia (se
exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă
are consemnate media examenului de licenţă/diplomă şi media anilor de studiu);
candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de
masterat din afara facultăţii, vor prezenta :
- copie legalizată a diplomei de licenţa / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
- adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţa / absolvire în original a fost
depusă la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e) supliment la diplomă / foaia matricolă pentru studiile universitare;
f) diploma de bacalaureat (în original);
g) foaie matricolă pentru anii de liceu (în original);
h) certificat de naştere (copie legalizată);
i) copie după buletin sau carte de identitate;
j) adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie;
k) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere (100 lei);
Art.12 a) Concursul de admitere la Facultatea de Mecanică se desfăşoară după cum
urmează:
b)
Toţi candidaţii înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor calculate
conform art.4. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile
candidaţilor pentru programul de master dorit (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi
opţiuni pentru locurile cu taxă). Candidaţii pot opta pentru mai multe programe de master,
conform prevederilor art. 7 din prezenta metodologie.
Se procedează în felul următor:
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate: dacă acesta
poate ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se
testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această
opţiune va ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate
ocupa un loc la opţiunea a III-a … ş.a.m.d., până la epuizarea opţiunilor posibile;
- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu opţiunea I a
acestuia.
c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în ordinea
următoarelor medii:
- media examenului de absolvire a studiilor universitare;
- media obţinută la proba 2.
- media de la bacalaureat;
Art.13 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate
în tabelul 2.
Art.14 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi numai pe baza următoarelor acte
depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tab.2 :
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de absolvire a studiilor universitare (în original pentru candidaţii admişi pe
locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
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-

dovada de achitare a 1000 lei din taxa de şcolarizare aferentă domeniului de studii,
stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018, pentru candidaţii
admişi pe locuri cu taxă;
- semnarea “Contractului de studii”
Candidatul admis la mai multe programe de studii de masterat pe locuri subvenţionate de
la bugetul de stat trebuie să opteze pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat prin
prezentarea dosarului cu actele în original.
Art.15 a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat in perioada prevăzuta in
tab. 2, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi
care in urma concursului de admitere au obţinut media minimă 5 (cinci), în ordinea mediilor
pentru fiecare program de masterat, fără redistribuire între programe.
b) Redistribuirea se realizează de către Comisia de admitere în ziua de 16 septembrie
2017 (ora 1200), se afişează în ziua de 16 septembrie la ora 1300, iar înmatricularea candidaţilor
admişi prin redistribuire se face în ziua de 16 septembrie, între orele 1300 – 1500.
c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere
2017-2018, înmatriculaţi în ordinea descrescătoare a mediilor la fiecare program de master, se
face publică prin afişare la avizierul facultăţii.
Art.16 a) In situaţia în care, după inmatriculare, sunt programe care nu se pot sustine din
considerenta de acoperire didactica sau la care numărul masteranzilor este mai mic decât cel
stabilit de către Senatul Universităţii din Piteşti, în anul universitar 2017-2018 nu se organizează
şcolarizarea programelor respective. Aceste programe vor fi anunţate în ziua de 16 septembrie la
ora 1200.
b) In condiţiile de la litera a) candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea
lor prin redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la alt program din
facultate (dintre cele anunţate). Redistribuirea va avea loc în ziua de 16 septembrie, orele 1200,
prezenţa candidaţilor fiind obligatorie. În caz contrar, redistribuirea se face de Comisia de
admitere.
Art.21 a) Aprecierea candidaţilor în cadrul interviului se face prin evaluarea
următoarelor criterii:
 Rezultatele profesionale în studiiile de licenţă în domeniu;
 Implicarea în activitatea ştiinţifică studenţească ;
 Motivaţia alegerii programului de master.
b) Pentru fiecare criteriu se stabilesc câte 3 nivele, apreciate cu câte 1, 2 respectiv 3
puncte; se acordă fiecărui candidat 1 punct din oficiu;
c) Candidatul poate include în dosarul de admitere şi poate prezenta comisiei de admitere:
 Curriculum vitae
 Diplome/certificate/adeverinţe sau scrisori de recomandare de la locul de muncă,
care pot susţine opţiunile candidatului şi pregătirea profesională sau ştiinţifică a
acestuia.
Aprobată în şedinţa din data din data de 07.02.2017 a Consiliului Facultăţii de Mecanică
şi Tehnologie.
Decan FMT,
Conf.univ. dr. ing. Alin RIZEA
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