Universitatea "Ovidius" din Constanța

ANEXA 2
Taxe de scolarizare si criterii admitere la studii universitare de master
pentru anul universitar 2020-2021

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii universitare de master

Limba de
predare

Forma de
învățământ

Numărul de
credite de
studiu
transferabile

Taxe de școlarizare/an
Taxe de școlarizare/an
- Euro - Lei Candidați cetățeni străini cu
Candidați cetățeni români,
plata taxelor de şcolarizare în
UE, SEE, CE
valută

Criterii de selecție
Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Criterii de selecție pentru candidați cetățeni străini cu plata taxelor de
şcolarizare în valută

Criterii de departajare
Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Criterii de departajare pentru candidați cetățeni străini cu plata taxelor de
şcolarizare în valută

Medie Admitere = 75%Media la examenul de
licenta (sau echivalentul punctajului conform
OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN
3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală

1. Media generală obținută la examenul de Licență;
2. Nota obținută la proba orală de admitere;
3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
4. Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
din cadrul examenului de Licenta.

1. Media generala obtinuta la examenul de licenta
(sau echivalentul punctajului conform OMENCTS
3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

Matematică didactică

română

IF

120

3800

3800

Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă
probă orală

Medii virtuale multimodale
distribuite

română

IF

120

3800

3800

Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă
probă orală

Medie Admitere = 75%Media la examenul de
licenta (sau echivalentul punctajului conform
OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN
3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală

1. Media generală obținută la examenul de Licență;
2. Nota obținută la proba orală de admitere;
3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
4. Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
din cadrul examenului de Licenta.

1. Media generala obtinuta la examenul de licenta
(sau echivalentul punctajului conform OMENCTS
3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

Modelare și tehnologii
informatice

română

IF

120

3800

3800

Medie Admitere = 75%Media la examenul de licenta + 25%Notă
probă orală

Medie Admitere = 75%Media la examenul de
licenta (sau echivalentul punctajului conform
OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN
3473/17.03.2017) + 25%Notă probă orală

1. Media generală obținută la examenul de Licență;
2. Nota obținută la proba orală de admitere;
3. Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență
4. Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate
din cadrul examenului de Licenta.

1. Media generala obtinuta la examenul de licenta
(sau echivalentul punctajului conform OMENCTS
3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

Chimie

Chimia și managementul
calității produselor de
consum în relație cu
mediul

română

IF

120

5000

4000

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota + 50%Media
examenului de licenta/diploma

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota +
50%Media examenului de licenta/diploma

a)Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate (proba1) a examenului de licenţă: b). media de absolvire a anilor
de studii.

1. Nota obţinută la proba de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba
1) a examenului de licenţă
2. Media de absolvire a anilor de studii

Inginerie chimică

Tehnologii și management
în prelucrarea petrolului

română

IF

120

5000

4000

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota + 50%Media
examenului de licenta/diploma

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota +
50%Media examenului de licenta/diploma

a)Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate (proba1) a examenului de licenţă: b). media de absolvire a anilor
de studii.

1. Nota obţinută la proba de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba
1) a examenului de licenţă
2. Media de absolvire a anilor de studii

Inginerie civilă și instalații

Ingineria sistemelor cu
surse energetice
regenerabile

română

IF

120

5000

4000

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota + 50%Media
examenului de licenta/diploma

Medie Admitere = 50%Proba orala cu nota +
50%Media examenului de licenta/diploma

a)Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate (proba1) a examenului de licenţă: b). media de absolvire a anilor
de studii.

1. Nota obţinută la proba de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba
1) a examenului de licenţă
2. Media de absolvire a anilor de studii

Ingineria și managementul
resurselor de apă

română

IF

90

3900

2750

Medie Admitere = 60%Proba orală+40%Media ex.de
licență/diplomă

Scrisoare de acceptare de la MEN
Medie Admitere = Media ex.de licență/diplomă

a. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
b. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de
specialitate de la examenul de diplomă/licență;
c Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

Media generală de absolvire a studiilor de licență

Ingineria structurilor de
construcții

română

IF

120

3900

2750

Medie Admitere = 60%Proba orală+40%Media ex.de
licență/diplomă

Scrisoare de acceptare de la MEN
Medie Admitere = Media ex.de licență/diplomă

a. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
b. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de
specialitate de la examenul de diplomă/licență;
c Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

Media generală de absolvire a studiilor de licență

Inginerie costieră

română

IF

90

3900

2750

Medie Admitere = 60%Proba orală+40%Media ex.de
licență/diplomă

Scrisoare de acceptare de la MEN
Medie Admitere = Media ex.de licență/diplomă

a. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
b. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de
specialitate de la examenul de diplomă/licență;
c Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

Media generală de absolvire a studiilor de licență

Ingineria și managementul
proiectelor de construcții

română

IF

120

3900

2750

Medie Admitere = 60%Proba orală+40%Media ex.de
licență/diplomă

Scrisoare de acceptare de la MEN
Medie Admitere = Media ex.de licență/diplomă

a. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
b. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de
specialitate de la examenul de diplomă/licență;
c Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;

Media generală de absolvire a studiilor de licență

Agricultură ecologică

română

IF

120

3700

2600

Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota
la interviu+30%Media anilor de studii

Medie Admitere = 30%Media la examenul de
licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de
studii

Controlul și monitorizarea
calității produselor agricole

română

IF

120

3700

2600

Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota
la interviu+30%Media anilor de studii

Medie Admitere = 30%Media la examenul de
licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de
studii

Știința mediului

Analiza și evaluarea
impactului de mediu

română

IF

120

3700

2600

Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota
la interviu+30%Media anilor de studii

Medie Admitere = 30%Media la examenul de
licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de
studii

Biologie

Conservarea biodiversității

română

IF

120

3700

2600

Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota
la interviu+30%Media anilor de studii

Medie Admitere = 30%Media la examenul de
licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de
studii

Geografie

Geografie aplicată și
evaluarea resurselor
turistice

română

IF

120

3700

2600

Medie Admitere = 30%Media la examenul de licența+40%Nota
la interviu+30%Media anilor de studii

Medie Admitere = 30%Media la examenul de
licența+40%Nota la interviu+30%Media anilor de
studii

Matematică

1

Denumirea programului de studii
universitare de master

Facultatea de
Matematică și
informatică
Informatică

2

3

Facultatea de
Științe Aplicate și
Inginerie

Facultatea de
Construcții

Inginerie civilă și instalații

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a
cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1
(de verificare a cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de
licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a
cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1
(de verificare a cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de
licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a
cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1
(de verificare a cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de
licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a
cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1
(de verificare a cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de
licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (de verificare a
cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de licenta/diploma.

1. Nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1
(de verificare a cunostintelor de specialitate);
2. Nota obtinută la sustinerea lucrarii de
licenta/diploma.

Agronomie

4

Facultatea de
Științe ale Naturii
și Științe Agricole

5

6

Facultatea de
Inginerie
Mecanică,
Industrială și
Maritimă

Facultatea de
Medicină

1350/semestru

Medie Admitere = 50%Media de absolvire a studiilor de
licenţă+50%Nota obţinută la proba orală

Posesor al unei diplome de studii de licenţă în
domeniul Ştiinţe inginereşti, recunoscută de către
MEC pentru înscrierea la studii universitare de
masterat

1350/semestru

Medie Admitere = 50%Media de absolvire a studiilor de
licenţă+50%Nota obţinută la proba orală

Posesor al unei diplome de studii de licenţă în
domeniul Ştiinţe inginereşti, recunoscută de către
MEC pentru înscrierea la studii universitare de
masterat

1350/semestru

Medie Admitere = 50%Media de absolvire a studiilor de
licenţă+50%Nota obţinută la proba orală

Posesor al unei diplome de studii de licenţă în
domeniul Ştiinţe inginereşti, recunoscută de către
MEC pentru înscrierea la studii universitare de
masterat
Posesor al unei diplome de studii de licenţă în
domeniul Ştiinţe inginereşti, recunoscută de către
MEC pentru înscrierea la studii universitare de
masterat

1. Media de absolvire a studiilor de licenţă;
2. Nota obţinută la proba orală;
3. Nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor
de specialitate)

Inginerie mecanică

Optimizarea tehnologiilor
portuare și a funcționării
utilajelor

Inginerie industrială

Calitate și certificare în
construcțiile sudate

Arhitectură navală

Ingineria sistemelor și
echipamentelor navale
avansate

Inginerie și management

Ingineria și managementul
sistemelor de producție

română

IF

90

1800/semestru

1350/semestru

Medie Admitere = 50%Media de absolvire a studiilor de
licenţă+50%Nota obţinută la proba orală

Medicină

Managementul instituțiilor
și al serviciilor medicale și
farmaceutice

română

IF

120

4000

5000

1. Interviu
2. Evaluare dosar

1. Interviu
2. Evaluare dosar

1. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență
2. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență

1. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență
2. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență

Drept maritim

română

IF

120

3200

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

Drept public

română

IF

60

3600

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

Proceduri judiciare de
drept privat și profesii
juridice

română

IF

60

3600

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

Științe penale

română

IF

60

3600

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

Administrație europeană.
Instituții și politici publice

română

IF

120

3200

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

Managementul instituțiilor
publice

română

IF

120

3400

2500

Medie Admitere = 50%Probă orală sub formă de
interviu+50%Media examenului de licenta

1.
Probă orală sub formă de interviu - pondere
50% + media examenului de licență - pondere 50%.

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență
2.Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de
licență
3. Nota obtinuta la evaluarea cunostintelor fundamentale de specialitate

1.Media de absolvire a anilor de studii universitare
de licență;
2.
Nota obținută la examenul de licență - proba de
susținere a lucrării de licență.

română

română

română

IF

IF

IF

90

90

120

1800/semestru

1800/semestru

1800/semestru

1. Media de absolvire a studiilor de licenţă;
2. Nota obţinută la proba orală;
3. Nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor
de specialitate)
1. Media de absolvire a studiilor de licenţă;
2. Nota obţinută la proba orală;
3. Nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor
de specialitate)
1. Media de absolvire a studiilor de licenţă;
2. Nota obţinută la proba orală;
3. Nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor
de specialitate)

Drept

7

Facultatea de
Drept și Științe
Administrative

Științe administrative

Administrarea afacerilor în
turism, comerț și servicii

Administrarea afacerilor

8

Facultatea de
Științe
Economice

Administrarea și auditul
proiectelor de afaceri

română

română

IF

IF

120

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

Asigurarea calității în
afaceri

română

IF

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

Contabilitatea și auditul
afacerilor

română

IF

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Contabilitate

Finanțe

Tehnici contabile și
financiare pentru
gestiunea afacerilor

română

IF

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

Finanțe corporative și
bănci

română

IF

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

9

Economie și afaceri
internaționale

Administrarea afacerilor
internaționale

Management

Managementul
organizaţiilor publice şi
private

Psihologie

Psihodiagnoza
personalității

Facultatea de
Psihologie și
Științele
Educației
Științe ale educației

română

română

română

IF

IF

IF

120

120

120

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

3500

Medie Admitere = 80%Media obţinută la examenul de
finalizare a studiilor de licenţă + 20% Nota obţinută la
evaluarea eseului motivaţional (motivarea alegerii
programului de studii, obiective în carieră şi de dezvoltare
personală)

1.Media anilor de studii universitare de licenţă
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă..

3600

3000

Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de
Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică)
+50%Media Examenului de licenţă

Medie Admitere = 50%Media probei orale sub
formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de
licenţă
Medie Admitere = 50%Media probei orale sub
formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de
licenţă

10

Științe ale comunicării

11

12

13

Facultatea de
Istorie și Științe
Politice

Facultatea de
Teologie

Facultatea de
Arte

1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a
acestora;
2. Media examenului de licenta;
3. Nota obtinuta la elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă

Medie Admitere = 50%Media probei orale sub
formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de
licenţă
Medie Admitere = 50%Media probei orale sub
formă de Interviu (Prezentarea unui proiect de
cercetare stiintifică) +50%Media Examenului de
licenţă

Management educațional

română

IF

120

3600

3000

Medie Admitere = 50%Media probei orale sub formă de
Interviu (Prezentarea unui proiect de cercetare stiintifică)
+50%Media Examenului de licenţă

Comunicare și discurs
intercultural în spațiul
european

română

IF

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2.Media generală a anilor de studii de licență.

Studii anglo-americane (în
limba engleză)

engleză

IF

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba engleză)– 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Eseu motivațional (in limba engleză)– 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2.Media generală a anilor de studii de licență.

Studii de românistică

română

IF

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2.Media generală a anilor de studii de licență.

Limbile moderne în
dinamică plurilingvă

franceză,
engleză

IF

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limbile franceză si engleză)– 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Eseu motivațional (in limbile franceză si
engleză)– 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2.Media generală a anilor de studii de licență.

Relații publice și
dezvoltare interculturală

română

IF

120

3700

2700

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Eseu motivațional (in limba română) – 50 %
2. Media generală de licență – 50 %

1. Media generală a tuturor anilor de studii universitare de licență:
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de licență.

1. Nota obținută la lucrarea de licență.
2.Media generală a anilor de studii de licență.

Antropologie și istorie
europeană

română

IF

120

3500

3200

Medie Admitere = 50%Interviu pe baza unui proiect menit să
ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare,
orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a
demersului + 50%Media obţinută la examenul de licenţă

Media de finalizare a studiilor de licență

1. Nota obținută la proba I a examenului de licență
2. Nota obținută la proba a II-a a examenului de licență

Nota obținută la disciplina Limba Româna în anul
pregătitor sau în certificatul de competență
lingvistică

Relații internaționale în
secolele XIX-XXI. Istorie și
diplomație

română

IF

120

3500

3200

Medie Admitere = 50%Interviu pe baza unui proiect menit să
ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare,
orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a
demersului + 50%Media obţinută la examenul de licenţă

Media de finalizare a studiilor de licență

1. Nota obținută la proba I a examenului de licență
2. Nota obținută la proba a II-a a examenului de licență

Nota obținută la disciplina Limba Româna în anul
pregătitor sau în certificatul de competență
lingvistică

Exegeză biblică

română

IF

120

1500 lei/sem.

1100 euro/sem

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice
domeniului: 50%;
2. Media la licență: 50% .

Media generală a examenului de licență - 100%

1. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de prezentare si
sustinere a lucrarii de licenta;
2. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de evaluare a
cunostintelor fundamentale si de specialitate.

Media de absolvire a studiilor de licență

Managementul turismului
religios

română

IF

120

1500 lei/sem.

1100 euro/sem

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice
domeniului: 50%;
2. Media la licență: 50% .

Media generală a examenului de licență - 100%

1. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de prezentare si
sustinere a lucrarii de licenta;
2. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de evaluare a
cunostintelor fundamentale si de specialitate.

Media de absolvire a studiilor de licență

Pastorație și viață liturgică

română

IF

120

1500 lei/sem.

1100 euro/sem

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice
domeniului: 50%;
2. Media la licență: 50% .

Media generală a examenului de licență - 100%

1. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de prezentare si
sustinere a lucrarii de licenta;
2. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de evaluare a
cunostintelor fundamentale si de specialitate.

Media de absolvire a studiilor de licență

Teologie - Studii juridicocanonice ale celor trei
religii monoteiste
(mozaică, creștină și
islamică)

română

IF

120

1500 lei/sem.

1100 euro/sem

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice
domeniului: 50%;
2. Media la licență: 50% .

Media generală a examenului de licență - 100%

1. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de prezentare si
sustinere a lucrarii de licenta;
2. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de evaluare a
cunostintelor fundamentale si de specialitate.

Media de absolvire a studiilor de licență

Teologie ortodoxă.
Strategii de comunicare

română

IF

120

1500 lei/sem.

1100 euro/sem

1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice
domeniului: 50%;
2. Media la licență: 50% .

Media generală a examenului de licență - 100%

1. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de prezentare si
sustinere a lucrarii de licenta;
2. Nota obtinuta în cadrul examenului de licenta la proba de evaluare a
cunostintelor fundamentale si de specialitate.

Media de absolvire a studiilor de licență

Filologie
Facultatea de
Litere

1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea descrescătoare a
acestora;
2. Media examenului de licenta;
3. Nota obtinuta la elaborarea si sustinerea lucrării de licenţă

Istorie

Teologie

Arte vizuale

Educația vizuală prin
studiul peisajului și figurii

română

IF

120

6000

Teatru și artele
spectacolului

Arta actorului de musichall

română

IF

120

6500

Probă: Interviu cu candidatul și prezentare de portofoliu lucrări + proiect de
cercetare: - 15 minute: - prezentarea unui portofoliu cu realizări in domeniul
artistic, al educatiei, sau stiintific din creaţia personală, eventual cu repere din
lucrarea de licenţă*; prezentarea unui proiect de cercetare însoţit de un
Curriculum Vitae personal**;
1 Proiect (maxim 5 pagini A4, Times-New Roman de 12 la 1,5 rand cu imagini
incluse).
Interviu menit să reliefeze credibilitatea rostului şi a rutei de cercetare propuse.
*/** Portofoliul de lucrări al candidatului, proiectul și Curriculum Vitae va fi
transmis împreună cu dosarul de înscriere în format digital pentru a putea fi
analizat de comisie.
Proba I: Interviu- susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat
– pondere notă 50
Proba II: practic - pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte un recital
de maxim 10 min. care trebuie să cuprindă text și cântec.

1.Media examenului de licență,
2. Nota de la proba I a examenului de licență

1.Media examenului de licență,
2. Nota de la proba I a examenului de licență
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Proba I: vocațională – oral – pondere în nota finală 50%
Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau fa, într-o tonalitate
cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi,
cu formule ritmice complexe ca dificultate; analiza ritmico-melodică a
solfegiului care să reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniu
muzical.
Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%.
Susţinerea teoretică a temei de cercetare muzicală propusă de către candidat.
În urma discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Facultatea de
Arte
Arta educației muzicale

română

IF

120

6000

1.Media examenului de licență,
2. Nota de la proba I a examenului de licență

Muzică

Arta spectacolului liric

Educație fizică și sport
școlar

Facultatea de
14 Educație Fizică și
Sport

Știința sportului și
educației fizice

Kinetoterapie, recuperare
și reeducare motrică

Performanță în sport

română

română

română

română

IF

IF

IF

IF

120

120

120

120

6500

Proba I: Interviu – pondere notă 50%
Susţinerea teoretică a temei de disertaţie propusă de candidat (Titlul propus și
câteva cuvinte despre Plan, care să cuprindă capitole şi subcapitole ale viitoarei
teze, împreună cu idei centrale şi concepte care ar trebui să formeze scheletul
construcţiei viitoarei lucrări). Timp alocat: max. 10 min.
Proba II: probă practică - recital - pondere notă 50%
Prezentarea (a capella sau acompaniat la pian/alt instrument sau cu negativ pian/alt instrument sau orchestră) a două lucrări din literatura universală sau
românească (timp alocat: max. 10 min.).

3600

2500

Medie Admitere = 50% nota obținută la evaluarea eseului +
50% nota obținută la examenul de licenţă

2500

Medie Admitere = 50% nota obținută la evaluarea eseului +
50% nota obținută la examenul de licenţă

2500

Medie Admitere = 50% nota obținută la evaluarea eseului +
50% nota obținută la examenul de licenţă

3600

3600

1.Media examenului de licență,
2. Nota de la proba I a examenului de licență

Medie Admitere = 50% nota obținută la evaluarea
eseului + 50% nota obținută la examenul de
licenţă

1. Media anilor studiilor de licență.
2. Media anului 3 de studii de licență.
3. Media anului 2 de studii de licență.
4. Media anului 1 de studii de licență.

1. Media anilor studiilor de licență.
2. Media anului 3 de studii de licență.
3. Media anului 2 de studii de licență.
4. Media anului 1 de studii de licență.

1. Media anilor studiilor de licență.
2. Media anului 3 de studii de licență.
3. Media anului 2 de studii de licență.
4. Media anului 1 de studii de licență.

Medie Admitere = 50% nota obținută la evaluarea
eseului + 50% nota obținută la examenul de
licenţă

1. Media anilor studiilor de licență.
2. Media anului 3 de studii de licență.
3. Media anului 2 de studii de licență.
4. Media anului 1 de studii de licență.

1. Media anilor studiilor de licență.
2. Media anului 3 de studii de licență.
3. Media anului 2 de studii de licență.
4. Media anului 1 de studii de licență.

