
Condiții de admitere

Limba și literatura f ranceză - Limba și literatura modernă 

(italiană, engleză, germană, turcă)
IF 3 180 1 1 0 0

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă 

(italiană/f ranceză)
IF 3 180 1 1 0 0

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă 

(germană, turcă, portugheză)
IF 3 180 1 1 0 0

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă 

(engleză, italiană)
IFR 3 180 0 0 0 0

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă 

(engleză, germană, f ranceză, italiană, turcă)
IF 3 180 2 2 0 0

Stiinte ale comunicarii Jurnalism IF 3 180 4 4 0 0

9 9 0 0

2
Facultatea de 

Teologie
Teologie Teologie ortodoxă pastorală IF 4 240 2 1 0 0

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

2 1 0 0

Istorie Istorie IF 3 180 1 0 0 0

Relații internaționale și 

studii europene
Relații internaționale și studii europene IF 3 180 6 4 0 0

Științe politice Științe politice IF 3 180 5 2 0 0

12 6 0 0

Drept Drept IF 4 240 1 1 1 1

Științe administrativ e Administrație publică IF 3 180 1 1 0 0

2 2 1 1

Agronomie Agricultură IF 4 240 1 1 0 0

Biologie Biologie IF 3 180 1 1 0 0

Geograf ia turismului IF 3 180 2 1 0 0

Geograf ie IF 3 180 2 1 0 0

Horticultură Horticultură IF 4 240 1 1 0 0

Știința mediului Ecologie și protecția mediului IF 3 180 1 1 0 0

8 6 0 0

Educație f izică și sportiv ă IF 3 180 1 1 0 0

Sport și perf ormanță motrică IF 3 180 1 1 0 0

2 2 0 0

Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice IF 4 240 1 1 0 0

Științe inginerești 

aplicate
Fizică tehnologică IF 4 240 1 1 0 0

2 2 0 0

Inf ormatică Inf ormatică IF 3 180 9 7 0 0

Matematică IF 3 180

Matematică inf ormatică IF 3 180

11 9 0 0

Economia comerțului, turismului și serv iciilor IF 3 180 4 3 0 0

Economia f irmei IF 3 180 2 2 0 0

Contabilitate Contabilitate și inf ormatică de gestiune IF 3 180 2 1 0 0

Economie și af aceri 

internaționale
Af aceri internaționale IF 3 180 4 3 1 1

Finanțe Finanțe și bănci IF 3 180 2 1 0 0

Management Management IF 3 180 2 2 0 0

Marketing Marketing IF 3 180 1 1 0 0

17 13 1 1

10
Facultatea de 

Medicină
Sănătate Medicină IF 6 360 2 1 3 3

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

2 1 3 3

11
Facultatea de 

Farmacie
Sănătate Farmacie IF 5 ani 300+4 3 2 3 3

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

3 2 3 3

Arhitectură nav ală Sisteme și echipamente nav ale IF 4 240 1 1 0 0

Ingineria 

autov ehiculelor
Autov ehicule rutiere IF 4 240 1 1 0 0

Inginerie energetică Energetică industrială IF 4 240 1 1 0 0

Inginerie industrială Ingineria sudării IF 4 240 1 1 0 0

Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine IF 4 240 1 1 0 0

Inginerie și 

management
Inginerie economică în domeniul mecanic IF 4 240 1 1 0 0

6 6 0 0

Amenajări și construcții hidrotehnice IF 4 240

Construcții civ ile, industriale și agricole IF 4 240

Îmbunătățiri f unciare și dezv oltare rurală IF 4 240

16 8 0 0

14
Facultatea de 

Arte
Muzică Muzică IF 3 180 1 1 0 0

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

1 1 0 0

15

Facultatea de 

Psihologie și 

Științele 

Educației

Științe ale educației Psihopedagogie specială IF 3 180 1 0 0 0

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

1 0 0 0

FĂRĂ TAXĂ

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

Limbă și literatură
Facultatea de 

Litere
1

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

Facultatea de 

Drept și Științe 

Administrativ e

Facultatea de 

Științe ale 

Naturii și 

Științe Agricole

Geograf ie

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

Informații suplimentare 

http://admitere.univ-ovidius.ro/

la sectiunea 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2018

pentru  anul universitar 2018-2019 

4

5

6

Facultatea de 

Educație Fizică 

și Sport

Educație f izică și 

sport

7

Facultatea de 

Științe Aplicate 

și Inginerie

Facultatea de 

Matematică și 

Inf ormatică

8

Administrarea 

af acerilor

Locuri 

repartizate 

pentru români 

de pretutindeni 

care vin din an 

pregatitor

2

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

Facultatea de 

Științe 

Economice

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.

Locuri 

repartizate 

pentru 

români de 

pretutindeni

9

1.Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură se realizează în conf ormitate cu prev ederile specif icate, separat, pentru f iecare 

categorie de candidați (Anexa  6b – Modalitati de depunere a dosarului);  

2. Candidații din Moldov a, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel si Ungaria, se pot  inscrie online pe platf orma  

https://admitereonlinerp.univ -ov idius.ro/

3.Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specif icate in Anexa 6a – Lista actelor necesare;

4. Candidații v or f i admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere f iind media examenului de bacalaureat (sau echiv alent cu 

aceasta), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile alocate de MEN și în f uncție de opțiunile candidaților

5.Conf irmarea locului ocupat prin concurs și înmatricularea se f ac în termen de 48 de ore de la af ișarea f iecărei liste. Fiecare candidat 

declarat admis v a conf irma un singur loc de studii, prin completarea Formularului de conf irmare a locului de studii (Anexa 4), sub 

sanctiunea pierderii locului ocupat prin concurs. La înmatriculare, candidații declarați admiși v or depune la secretariatele f acultăților actele 

de studii în original, v or prezenta actul de identitate și v or semna contractul de școlarizare. Înmatricularea candidaților are loc conf orm 

calendarului aprobat pentru f iecare f acultate.
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