
Universitatea "Ovidius" din Constanța
Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență ID-IFR

pentru  anul universitar 2019-2020

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

Criterii de selectie admitere - pondere Criterii de departajare admitere - pondere

1 Facultatea de Litere Limbă și literatură IFR 3 180 3300

2 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept

Drept IFR 4 240 2800

Științe administrative IFR 3 180 2600

3 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură IFR 4 240 3600

4 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă IFR 3 180 3300

5 Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor ID 3 180 3000

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune ID 3 180 3000

Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale ID 3 180 3000

Finanțe Finanțe și bănci ID 3 180 3000

6 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Arhitectură navală Autovehicule rutiere IFR 4 240 3200

Inginerie și management IFR 4 240 3200

Forma de 
inv.

Durat
a 

studii 
(ani)

Taxe de 
școlarizare/an

Candidati cetățeni români, UE, SEE, CE Candidati cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în EURO Candidati cetățeni români, UE, SEE, CE
Candidati cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în 

EURO
Candidati cetățeni 
români, UE, SEE, 

CE
 - Lei - 

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. 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 

1. Media generală a examenului de 
bacalaureat sau, după caz, a studiilor de 

liceu. 2. Media notelor la prima limbă 
străină obținute pe parcursul anilor de 

liceu.

1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1.      Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara 
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media 

anilor de liceu. 

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

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

1. Media ultimului an de liceu;   
 2. Media penultimului an de liceu.             

                                  

1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
2.  Media generală a examenului de  bacalaureat - 100%

1.      Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara 
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media 

anilor de liceu. 

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

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

1. Media ultimului an de liceu;   
 2. Media penultimului an de liceu.             

                                  

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generalăde la examenul de bacalaureat - 100% 

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.

1. Nota obţinută la bacalaureat, la 
disciplina Stiinte / Biologie

2. Media generala de absolvire a liceului

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

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

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

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

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

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

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscută de către MEN pentru 
înscrierea la studii universitare de licenţă

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

Inginerie economică în domeniul 
mecanic

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscută de către MEN pentru 
înscrierea la studii universitare de licenţă

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


