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Forma de  
învăţământ Domeniul pentru 

studiile de licenţă 
Programul de 

licenţă Zi/FR 

Domeniile/programele de 
licenţa pentru care poate 

opta un candidat  in 
cadrul concursului de 

admitere 

Condiţii de admitere 

Criterii de clasificare si 
distribuire a candidaţilor 

in limita opţiunilor de 
admitere 

Matematică 
Aplicată X Matematică Aplicată,  

Matematică Didactică 

MATEMATICĂ 
Matematică 
Didactică X Matematică Aplicată,  

Matematică Didactică 

  Candidaţii care optează pentru concursul de 
ocupare a unui loc subvenţionat (“fără taxă”) 
trebuie să susţină o probă scrisă, pe baza 
programei analitice prezentată în Anexa 1 a 
Metodologiei de Admitere. În acest caz, media 
de admitere la master este chiar nota obţinută 
la proba scrisă. 
  Pentru locurile “cu taxă”, admiterea se va 
face prin evaluarea rezultatelor obţinute în 
cursul anilor de studiu la disciplinele de 
matematică.  

  Pentru locurile subvenţionate, 
departajarea candidaţilor se face pe baza 
mediei de admitere. 
  Pentru locurile „cu taxă”, departajarea se 
face pe baza mediei notelor obţinute în 
cursul anilor de studiu la disciplinele de 
matermatică, preluate din foaia matricolă. 
Candidaţii care au participat la proba scrisă 
pentru locurile subvenţionate pot opta, în 
cazul în care doresc admiterea la forma „cu 
taxă”, pentru înlocuirea mediei cu nota 
obţinută la această probă. 

Advanced 
Techniques for 
Information 
Processing (cu 
predare în limba 
engleză) 

X 

Advanced Techniques for 
Information Processing (cu 
predare în limba engleză),  
Modelarea, Proiectarea şi 
Managementul Sistemelor 
Software INFORMATICĂ 

Modelarea, 
Proiectarea şi 
Managementul 
Sistemelor 
Software 

X 

Advanced Techniques for 
Information Processing (cu 
predare în limba engleză),  
Modelarea, Proiectarea şi 
Managementul Sistemelor 
Software 

  Candidaţii care optează pentru concursul de 
ocupare a unui loc subvenţionat (“fără taxă”) 
trebuie să susţină o probă scrisă, pe baza 
programei analitice prezentată în Anexa 1 a 
Metodologiei de Admitere. În acest caz, media 
de admitere la master este chiar nota obţinută 
la proba scrisă. 
  Pentru locurile “cu taxă”, admiterea se va 
face prin evaluarea rezultatelor obţinute în 
cursul anilor de studiu la disciplinele de 
informatică.  

  Pentru locurile subvenţionate, 
departajarea candidaţilor se face pe baza 
mediei de admitere. 
  Pentru locurile „cu taxă”, departajarea se 
face pe baza mediei notelor obţinute în 
cursul anilor de studiu la disciplinele de 
informatică, preluate din foaia matricolă. 
Candidaţii care au participat la proba scrisă 
pentru locurile subvenţionate pot opta, în 
cazul în care doresc admiterea la forma „cu 
taxă”, pentru înlocuirea mediei cu nota 
obţinută la această probă. 

  

Condiţii pentru redistribuirea candidaţilor în cazul în care la un program nu se constituie formaţia minimă de studiu: 
(a) În situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care nu se poate organiza formaţie de studiu, în anul universitar 2010/2011 nu se organizează şcolarizarea programelor respective; 
(b) În condiţiile de la litera (a) candidaţii înmatriculaţi pot să opteze înmatricularea lor prin redistribuire, cu locul obţinut în urma Concursului de Admitere, la orice alt program din facultate; 
(c) Locurile „fără taxă” devenite libere în cazul prezentat la litera (a) se redistribuie de COMISIA DE ADMITERE DIN FACULTATE celorlalte programe de master, din domeniul fundamental respectiv, proporţional cu 
numărul de candidaţi înmatriculaţi pe locurile „cu taxă”. 
 


