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t
opta un candidat in cadrul
concursului de admitere
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FR
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Prin evaluarea rezultatelor obţinute
Matematică, Informatică
la liceu şi/sau la bacalaureat
x
Matematică, Informatică
Media generală de admitere se va
calcula ca sumă a următoarelor
valori:
- 50% din media generală de la
bacalaureat;
- 50% din valoarea cea mai mare
dintre următoarele:
 nota de la bacalaureat de la
proba de matematică
 nota de la bacalaureat de la
proba de informatică
 media multianuală de la o
disciplină obligatorie de
matematică
 media multianuală de la o
disciplină
obligatorie
de
informatică

Criterii de clasificare si
distribuire a candidaţilor
in limita opţiunilor de
admitere
Admiterea, în toate etapele ei, se
face în ordinea descrescătoare a
mediilor, în funcţie de opţiunile
candidaţilor
pentru
domeniile/specializările de concurs
(opţiuni pentru locurile finanţate de
la buget şi opţiuni pentru locurile
cu taxă). În fiecare etapă, se
procedează în felul următor: se
ordonează toţi candidaţii în ordinea
descrescătoare a mediei generale;
se stabileşte, pentru fiecare
candidat, prima specializare, din
lista personală de opţiuni, pentru
care există un loc disponibil.

Decan,
Prof.univ.dr. Paul RADOVICI
4 )

Se va completa după caz :

a) pe bază de dosar, fără probe de aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si bacalaureat (mediile/notele
considerate din studiile de liceu si ponderea diferitelor medii/note în media de admitere);
b) cu probe de aptitudini (se menţionează proba) şi pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute la liceu si bacalaureat;
c) fără probe de aptitudini şi cu probe de concurs (se menţionează probele şi modul de calculare a mediei de admitere);
d) cu probe de aptitudini şi cu probe de concurs(se menţionează probele şi modul de calculare a mediei de admitere).

