
Criterii de selectie admitere - pondere Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, 

engleză, germană, turcă)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba franceză (nota minimă 5) - 50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară 

prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim 

acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.  

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere 

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă 

(italiană/franceză)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50% 

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50% 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară 

prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim 

acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.   

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, 

turcă, portugheză)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5)  - 50% 

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 50% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, 

italiană)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50% 

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50% 

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura engleză ca limbă B, este necesară 

prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim 

acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.  

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, 

germană, franceză, italiană, turcă)

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50% 

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50% 

Notă: Pentru înscrierea la programe de studiu care includ limba şi literatura engleză/franceză ca limbă B, este 

necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limbile respective, cu 

nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de 

candidat. 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Studii americane (în limba engleză)
1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) - 50% 

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Jurnalism
1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50% 

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma 

de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Teologie ortodoxă asistență socială

1. Media generală a examenului de bacalaureat  - 100% 

2.  Test psihologic -  proba orala - interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare si a intereselor vocationale 

(Admis/Respins)

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Teologie ortodoxă didactică

1. Media generală a examenului de bacalaureat  - 100% 

2.  Test psihologic -  proba orala - interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare si a intereselor vocationale 

(Admis/Respins)

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Teologie ortodoxă pastorală

1. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50% 

2.Test grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă - 50% 

3. Test psihologic -  proba orala - interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare si a intereselor vocationale 

(Admis/Respins)

4.  Proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale (pt. candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice)- 

(Admis/Respins)

1, Nota la testul grila la disciplina Teologie Dogmatica Otodoxa

 2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

Muzică Muzică religioasă

1.  Media generală a examenului de bacalaureat  - 100%

2. Test psihologic -  proba orala - interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare si a intereselor vocationale 

(Admis/Respins)

3. Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical si intonarea unui cantec religios la alegere - 

(Admis/Respins)

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Istorie Istorie
1. Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

2. Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
1. Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

2. Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

Științe politice Științe politice
1. Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

2. Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

Drept
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Drept
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Administrație publică
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Administrație publică
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Asistență managerială și administrativa 
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Poliție locală
1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)

2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

Agricultură
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele de specialitate Chimie, Biologie, in ordinea 

precizata sau la disciplina Stiinte.

Agricultură
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generalăde la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele de specialitate Chimie, Biologie, in ordinea 

precizata sau la disciplina Stiinte.

Biologie Biologie
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%  

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la disciplina Biologie sau la disciplina Stiinte.

Geografia turismului
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la disciplina  Geografie sau la disciplina Stiinte.

Geografie
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la disciplina  Geografie sau la disciplina Stiinte.

Horticultură Horticultură
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre disciplinele de specialitate Chimie, Biologie, in ordinea 

precizata sau la disciplina Stiinte.

Știința mediului Ecologie și protecția mediului
1.  Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la disciplina Biologie sau la disciplina Stiinte.

Educație fizică și sportivă

1.Proba eliminatorie: Traseu aplicativ (cronometru) (Admis/Respins) 

2.Proba 1 - la alegere intre atletism (100 m, 800m - fete; 100m, 1000 m - baieti) si gimnastica -  45 % 

3. Proba 2 - - la alegere un joc sportiv dintre:  baschet, handbal, volei, fotbal - baieti si baschet, handbal, volei - fete  -  

45 % 

4.  Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

1. Nota obtinuta la Proba 1

2. Nota obtinuta la Proba 2

3. Media de bacalaureat

4. Timpul obtinut la proba eliminatorie - traseu aplicativ

5. Media generala a anilor de studii liceale

Educație fizică și sportivă

1.Proba eliminatorie: Traseu aplicativ (cronometru) (Admis/Respins) 

2.Proba 1 - la alegere intre atletism (100 m, 800m - fete; 100m, 1000 m - baieti) si gimnastica -  45 % 

3. Proba 2 - - la alegere un joc sportiv dintre:  baschet, handbal, volei, fotbal - baieti si baschet, handbal, volei - fete  -  

45 % 

4.  Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

1. Nota obtinuta la Proba 1

2. Nota obtinuta la Proba 2

3. Media de bacalaureat

4. Timpul obtinut la proba eliminatorie - traseu aplicativ

5. Media generala a anilor de studii liceale

Sport și performanță motrică

1.Proba eliminatorie: Traseu aplicativ (cronometru) (Admis/Respins) 

2.Proba 1 - la alegere intre atletism (100 m, 800m - fete; 100m, 1000 m - baieti) si gimnastica -  45 % 

3. Proba 2 - - la alegere un joc sportiv dintre:  baschet, handbal, volei, fotbal - baieti si baschet, handbal, volei - fete  -  

45 % 

4.  Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

1. Nota obtinuta la Proba 1

2. Nota obtinuta la Proba 2

3. Media de bacalaureat

4. Timpul obtinut la proba eliminatorie - traseu aplicativ

5. Media generala a anilor de studii liceale

Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială

1.Proba eliminatorie: Traseu aplicativ (cronometru) (Admis/Respins) 

2.Proba 1 - la alegere intre atletism (100 m, 800m - fete; 100m, 1000 m - baieti) si gimnastica -  45 % 

3. Proba 2 - - la alegere un joc sportiv dintre:  baschet, handbal, volei, fotbal - baieti si baschet, handbal, volei - fete  -  

45 % 

4.  Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

1. Nota obtinuta la Proba 1

2. Nota obtinuta la Proba 2

3. Media de bacalaureat

4. Timpul obtinut la proba eliminatorie - traseu aplicativ

5. Media generala a anilor de studii liceale

Chimie Chimie
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în 

ordinea precizată;

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română

3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Chimie Chimie medicala
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în 

ordinea precizată;

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română

3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Chimie alimentară și tehnologii biochimice
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie în 

ordinea precizată;

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română

3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Prelucrarea petrolului și petrochimie
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: chimie, matematică, fizica, biologie, în 

ordinea precizată;

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română

3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina chimie

Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele: fizica, matematică, chimie, biologie, în 

ordinea precizată;

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română

3. Media de absolvire a anilor de studii de la disciplina fizica

Informatică

1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la 

disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, 

acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line

2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de 

Bacalaureat;

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris.

Informatică ((în limba engleză)

1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la 

disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, 

acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line

2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de 

Bacalaureat;

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris.

Matematică

1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la 

disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, 

acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line

2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de 

Bacalaureat;

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris.

Matematică informatică

1. 85%Media generala la examenul de bacalaureat+ 15%Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la 

disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, 

acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line

2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maximul dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina  Informatica obtinuta in cadrul examenului de 

Bacalaureat;

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris.

.

Economia comerțului, turismului și serviciilor
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Economia comerțului, turismului și serviciilor
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Economia firmei
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Contabilitate și informatică de gestiune
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

8 Facultatea de Matematică și Informatică

Informatică

Matematică

9 Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor

Contabilitate

6 Facultatea de Educație Fizică și Sport

Agronomie

Geografie

Educație fizică și sport

7 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Inginerie chimică

Facultatea de Istorie și Științe Politice

4 Facultatea de Drept și Științe Administrative

Drept

Științe administrative

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole5

Universitatea "Ovidius" din Constanța
Conditii de admitere la studii universitare de licență

Limbă și literatură

Facultatea de Teologie2

Teologie

începând cu  anul universitar 2018/2019 

1 Facultatea de Litere

Nr.crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de licență Denumirea programului de studii universitare de licență 

3



Contabilitate și informatică de gestiune
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Afaceri internaționale
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Afaceri internaționale
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Finanțe și bănci
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Finanțe și bănci
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Management Management
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Marketing Marketing
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală de la examenul de bacalaureat - 100% 

1. Media anilor de liceu

2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi literatura romana

Asistență medicală generală 1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60 - 100%

1.1.Media generală  a examenului de bacalaureat

2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 50- 100%

1.1.Media generală  a examenului de bacalaureat

2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Medicină

1. Probă scrisă cu întrebări din disciplinele de Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la 

alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); numărul întrebărilor este de 100. Opţiunea este exprimată de către 

candidaţi la înscriere - 100%

1.1.Media generală  a examenului de bacalaureat

2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Medicină (în limba engleză)

1. Admiterea se va face diferenţiat, în funcţie de statutul de provenienţă al candidaţilor (ţări UE şi ţări non-UE)

A. Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va conţine obligatoriu o 

probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins şi un test de departajare tip grilă, cu 50 de 

întrebări din disciplina Biologie, susţinut în limba engleză

B. Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE include un test de competenţă lingvistică de limba 

engleză, notat cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din Metodologia şi 

procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină

A. 1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor 

liceale.

2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică,

B. 1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei alte forme a examenului de finalizare a studiilor 

liceale.

2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică,

Medicină dentară
1. Probă scrisă cu întrebări din disciplinele de Biologie (pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea 

candidatului, (pondere de 25%) - 100%

1.Media generală  a examenului de bacalaureat

2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Tehnică dentară
1. Test grila: se evalueaza cunostintele de Anatomie sau Chimie- 90% 

 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 10%

1.Media generală  a examenului de bacalaureat

2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Facultatea de Farmacie Asistență de farmacie
1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generala a examenului de bacalaureat - 100% 

1.  Nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, 

Matematică;

2. Media obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

Farmacie
1. Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări 

proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a)- 100%

1. Media generală  a examenului de bacalaureat (sau echivalent);

2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, 

calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere

Inginerie energetică Energetică industrială

Inginerie industrială Ingineria sudării

Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine

Inginerie economică în domeniul mecanic

Inginerie economică în domeniul mecanic

Amenajări și construcții hidrotehnice
1.Scrisoare de intenţie - evaluată Admis/Respins 

2. Media generala a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

1.Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale de la bacalaureat sau media obținută la proba a II-a de la  

bacalaureat pentru cei care nu au sustinut examenul de evaluare a competențelor digitale

Construcții civile, industriale și agricole 1.Scrisoare de intenţie - evaluată Admis/Respins 

2. Media generala a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

1.Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale de la bacalaureat sau media obținută la proba a II-a de la  

bacalaureat pentru cei care nu au sustinut examenul de evaluare a competențelor digitale

Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 1.Scrisoare de intenţie - evaluată Admis/Respins 

2. Media generala a examenului de bacalaureat - 100% 

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura romana

1.Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale de la bacalaureat sau media obținută la proba a II-a de la  

bacalaureat pentru cei care nu au sustinut examenul de evaluare a competențelor digitale

Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative

PROBA I – se apreciază cu Admis / Respins

Interviu cu mapa oral (minim 10 de lucrări, orice dimensiune şi tehnică din care să reiasă preocupările personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discuţie liberă pe marginea lucrărilor prezentate în mapă; analiza unei imagini dintr-un album de artă, la prima vedere, din care să reiasă 

cultura generală de specialitate (limbaj plastic şi istoria artei), intuiţia, aprecierea corectă a valorii şi coerenţa în exprimare; motivaţia alegerii acestei 

specializări.

Mapa trebuie sa cuprindă minim 10 de lucrări executate de către candidat de-a lungul timpului şi care reprezintă preocupările sale personale, în orice tehnică şi 

dimensiune max. 50 x 70cm. 

PROBA II – specialitate - Ponderea în media de admitere: – 100%

Subproba 1 – pondere 50%

Desen – studiu practic 6 ore: creion/cărbune pe hârtie, 50×70 cm.

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

Subproba 2 – pondere 50%

Culoare – studiu practic 6 ore tempera/hârtie, 50×70cm

Teme sunt propuse de comisia de evaluare conform procedurii de admitere.

1. Media generală a examenului de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română 

Muzică Interpretare muzicală - canto

PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/respins - practic

a) Vocalize; b) Declamarea unei poezii / fabule / monolog;

c) Auz muzical: Recunoaşterea intervalelor simple;  d) Solfegiu la prima vedere:

 - Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheia sol, în tonalităţile do major sau la minor, conţinând intervale simple, într-una din măsurile de 2, 

3 sau 4 timpi, având formule ritmice de dificultate redusǎ;

- analiza solfegiului;

PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării - ponderea în media de admitere: – 100% – practic

Prezentarea a 2 (două) piese de compozitori diferiţi, din repertoriul de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau românească.

 * Repertoriul de concurs va fi alcătuit din 4 (patru) piese de compozitori diferiţi, titlurile acestora anexându-se la Dosarul de înscriere.

 ** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.

1. Media generală a examenului de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română 

Muzică

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins – practic / oral

Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală sau instrumentală,  în care se evaluează intonaţia, ritmul 

şi memoria muzicală a candidatului. 

PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic / oral

Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, într-o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, cu 

modulaţii şi inflexiuni modulatorii, în orice măsură simplă sau compusă omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de 

dificultate (sincope şi contratimpi pe timpi, jumătăţi şi sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); 

analiza ritmico-melodică a solfegiului

1. Media generală a examenului de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română 

Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis/respins

subproba 1 - practic:

1.recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;

2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,mişcare şi dans;  3. lectură la prima vedere.

subproba 2 – colocviu

1.discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.

  PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 - practic - pondere 50%:

-atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare.

subproba 2 - practic – pondere 50%:

-interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, 

un monolog din repertoriul naţional sau universal şi un căntec (cu sau fără acompaniament).

1. Media generală a examenului de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română 

Artele spectacolului (coregrafie)

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins

Colocviu

Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

 PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100%

subproba 1 – scris – pondere 50%

Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia de evaluare.

subproba 2– practic – pondere 50%

Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

1.  Media generală a examenului de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română 

Asistență socială Asistență socială
1. Eseu motivațional (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

2. Nota obţinută la Examenul de bacalaureat  la proba scrisă obligatorie a profilului.

Psihologie Psihologie
1. Eseu motivațional (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

2. Nota obţinută la Examenul de bacalaureat  la proba scrisă obligatorie a profilului.

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)

2. Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare în limba română, desen, educaţie fizică şi muzică 

(Admis/Respins)

3. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

2. Nota obţinută la Examenul de bacalaureat  la proba scrisă obligatorie a profilului.

Psihopedagogie specială
1. Eseu motivațional (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100% 

1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la Limba română;

2. Nota obţinută la Examenul de bacalaureat  la proba scrisă obligatorie a profilului.

15 Facultatea de Arte

16 Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Științe ale educației

13
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și 

Maritimă

Ingineria autovehiculelor

Inginerie și management

14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă

Sănătate10 Facultatea de Medicină

Sănătate

12

Facultatea de Medicină Dentară11

Sănătate

9 Facultatea de Științe Economice

Contabilitate

Economie și afaceri internaționale

Finanțe

1. Scrisoare de intenţie (Admis/Respins)

 2. Media generala de concurs = 80% media examenului de bacalaureat+20% notă probă bacalaureat( nota obţinută 

la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la 

bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

• nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii 

Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);

• nota de la proba chimie;

• nota de la proba limba română (scris);

• nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul 

Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit 

liceul în statele membre UE, SEE şi CE

1. Media generală a examenului de bacalaureat;

2 Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul 

domeniului Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de 

la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul Inginerie şi 

Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în 

statele membre UE, SEE şi 

3. Media de absolvire a liceului


