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Comunicat de presă 

Înscrierile pentru admiterea 2016 la Universitatea „Ovidius” încep marţi, 12 iulie 

 

Cu cele 16 facultăţi, peste 80 de specializări,  650 de profesori şi de cercetători şi 15.000 de studenţi dintre 
care peste 1.000 de studenţi străini,  Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) a devenit un pol academic 
al evoluţiei, al excelenţei şi al multiculturalităţii, un răspuns la nevoile societăţii şi ale viitorului care este deja 
aici. În acest an, UOC îşi aşteaptă viitorii studenţi la înscrieri, pentru programele de licenţă şi master, în 
perioada 12-27 iulie.  

 
Pentru cele 16 facultăți sunt scoase la concurs: 

 Studii universitare de licență: 1.320 de locuri fără taxă pentru învățământ cu frecvență, 2.870 de locuri 
cu taxă pentru învățământ cu frecvență, 645 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu 
frecvență redusă (ID/IFR); 

 Studii universitare de masterat: 620 de locuri fără taxă, 1.906 de locuri cu taxă. 
 
„Universitatea «Ovidius« din Constanţa  a devenit de-a lungul timpului cea mai importantă comunitate 
academică de la ţărmurile Mării Neagre. Studenţii ne sunt parteneri şi ne dezvoltăm împreună prin dialogul 
deschis în permanenţă. Astfel, am creat la Constanţa un pol de excelenţă şi de profesionalism, un spaţiu 
educaţional dinamic şi multicultural, axat pe  dezvoltarea sustenabilă şi pe răspunsul imediat la provocările 
şi nevoile societăţii – absolvenţi capabili să se integreze într-o piaţă a muncii europeană şi internaţională. Ca 
în fiecare an, suntem pregătiți pentru admitere și sperăm că oferta educațională a celor 16 facultăți să fi 
convins cât mai mulți candidați.”  a declarat prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul Universităţii „Ovidius” din 
Constanţa.   
 
UOC continuă demersul său de simplificare a procesului de înscriere a candidaţilor din alte judeţe. La cinci 
facultăţi – Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Istorie și Științe 
Politice, Facultatea de Arte şi Facultatea de Construcții – înscrierea la admitere se face exclusiv online. 
Platforma de înscriere online va fi disponibilă odată cu deschiderea sesiunii de admitere, 12 iulie. Toate 
informaţiile legate de admiterea 2016, sesiunile iulie şi septembrie, pot fi accesate pe admitere.univ-ovidius.ro.  

 



 

 

 
Calendarul general al admiterii este următorul:  
 
Studii universitare de licență 

 12 - 27 iulie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de 
calendarul fiecărei facultăți); 

 5 august: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea iulie. 
 5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție 

de calendarul fiecărei facultăți*); 
 26 septembrie: data limită de finalizare a înmatricularilor pentru sesiunea septembrie 

 
*Calendar Admitere Facultatea de Arte: 

 14 – 20 septembrie: perioadă de înscrieri; 
 21 – 23 septembrie: perioadă probe; 
 26 septembrie: afișarea rezultatelor finale. 

 
Studii universitare de masterat 

 18 – 27 iulie: înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de 
dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de 
înscrieri. 

 5 – 16 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii şi susținerea probelor de concurs (în funcție 
de calendarul fiecărei facultăți); 

 5 - 25 septembrie: înscrieri la studii universitare de masterat pentru facultăţile care au prima sesiune 
de susţinere a examenului de licenţă în toamnă; 

 26 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie. 
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