ANEXA 1

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Taxe de școlarizare și criterii de selecție pentru admiterea la studii universitare de LICENȚĂ, pentru anul universitar 2022‐2023

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Arte vizuale

Pedagogia artelor
plastice și decorative

Interpretare muzicală ‐
canto

Muzică
1

IF

IF

IF

Durata
studii
(ani)

3

4

3

Nr.
credite

180

240

180

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

6500

Proba I: se apreciază cu admis/respins – 10 minute ‐ interviu
și portofoliu de lucrări din preocupările proprii ale cadidatului
Proba II: ponderea în media de admitere: ‐ 100% ‐ 4 ore ‐
studiu desen(carbune sau creion pe format 50cm/70cm) –
50% ‐ studiu culoare ‐ 4 ore (culori de apa pe format
50cm/70cm) – 50%

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

7000

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;
‐ Dicteu ritmic
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

6500

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 vocațională ar trebui
să se încadreze între 3 și 7 minute.
PROBA II: ponderea în media de admitere: – 100% – practic /
oral
Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol sau fa,
într‐o tonalitate cu cel mult 2 (două) alteraţii în armură, 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, formule de triolet).
Răspunsuri la întrebări formulate de comisie cu privire la
elemente de melodie și ritm din solfegiu intonat.

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

Facultatea de
Arte

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

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.

Artele spectacolului
(actorie)

Teatru și
artele
spectacolului

IF

3

180

7000

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 de10 poezii
diferite ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), 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
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Durata
studii
(ani)

Nr.
credite

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

PROBA I: vocaţională – se apreciază cu admis / respins
Colocviu
Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care
poate fi clasic, modern sau contemporan.

2

Facultatea de
Inginerie civilă
Construcții

Artele spectacolului
(coregrafie)

IF

3

180

Amenajări și
construcții
hidrotehnice

IF

4

240

Construcții civile,
industriale și agricole

IF

4

240

Drept

IF

4

240

4000

Drept

IFR

4

240

3500

Administrație publică

IF

3

180

3400

Administrație publică

IFR

3

180

3200

Asistență managerială
și administrativa

IF

3

180

3200

2500

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

Poliție locală

IF

3

180

3600

2500

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

3300

1.Scrisoare de intenţie ‐ evaluată Admis/Respins.
2. Media generala a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Scrisoare de acceptare de la MEC.
Media anilor de studii din perioada liceului

1.Scrisoare de intenţie ‐ evaluată Admis/Respins.
2. Media generala a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Scrisoare de acceptare de la MEC
Media anilor de studii din perioada liceului

2750

2500

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

Drept

3

Facultatea de
Drept și Științe
Administrative
Științe
administrative

Educație fizică și
sportivă

Educație fizică
și sport

4

Facultatea de
Educație Fizică
și Sport

Educație fizică și
sportivă

IF

IFR

3

3

180

180

3300

3300

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

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

7000

1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%
2500

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

2500

VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie
etc. (discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐
50% ; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ.
Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet,
handbal, volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60
%; Nota la proba 2 ‐ 40 %.
VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie
etc. (discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐
50% ; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ.
Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet,
handbal, volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60
%; Nota la proba 2 ‐ 40 %.

1. Nota la proba de limba romana de la examenul de
bacalaureat (scris)
2. Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
1. Nota la proba de limba romana de la examenul de
bacalaureat (scris)
2. Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.

1. Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media anilor
de liceu.
1. Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media anilor
de liceu.
1. Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media anilor
de liceu.
1. Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media anilor
de liceu.
1. Media examenului de bacalaureat, sau daca in tara
candidatului nu se sustine examen de bacalaureat, media anilor
de liceu.
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. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura romana
2. Media anilor de studiu din perioada liceului
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura romana
2. Media anilor de studiu din perioada liceului
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura romana
2. Media anilor de studiu din perioada liceului
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura romana
2. Media anilor de studiu din perioada liceului
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura romana
2. Media anilor de studiu din perioada liceului

VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie etc.
(discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐ 50%
; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele
sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal,
volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60 %;
Nota la proba 2 ‐ 40 %.

Varianta 1
1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
3. Media generală a ultimului an de liceu.
4. Media generală a clasei a XI‐a.
Varianta 2
1. Nota obținută la Proba sportivă.
2. Media generală a anilor de studii liceale.
3. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
4. Media generală a ultimului an de liceu.
5. Media generală a clasei a XI‐a.

1. Media generala a ultimului an de liceu
2. Media generala a penultimului an de liceu
1. Media generala a ultimului an de liceu
2. Media generala a penultimului an de liceu

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

1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Media generală a ultimului an de liceu.
3. Media generală a clasei a XI‐a.

Varianta 1
1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
3. Media generală a ultimului an de liceu.
4. Media generală a clasei a XI‐a.
Varianta 2
1. Nota obținută la Proba sportivă.
2. Media generală a anilor de studii liceale.
3. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
4. Media generală a ultimului an de liceu.
5. Media generală a clasei a XI‐a.
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Sport și performanță
motrică

Kinetoterapie

5

Facultatea de
Farmacie

IF

Durata
studii
(ani)

3

Nr.
credite

180

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

3300

2500

VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie
etc. (discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐
50% ; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ.
Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet,
handbal, volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60
%; Nota la proba 2 ‐ 40 %.

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie etc.
(discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐ 50%
; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele
sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal,
volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60 %;
Nota la proba 2 ‐ 40 %.

Varianta 1
1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
3. Media generală a ultimului an de liceu.
4. Media generală a clasei a XI‐a.
Varianta 2
1. Nota obținută la Proba sportivă.
2. Media generală a anilor de studii liceale.
3. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
4. Media generală a ultimului an de liceu.
5. Media generală a clasei a XI‐a.

1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Media generală a ultimului an de liceu.
3. Media generală a clasei a XI‐a.

Kinetoterapie și
motricitate specială

IF

3

180

3500

Asistență de farmacie

IF

3 ani

180

3500

Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu
cu evaluare ponderată, cu 30 întrebări din materia de Biologie
(clasa a XI‐a) sau Chimie Organică (clasele a X‐a și a XI‐a).

7000

1 Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate
of Education (GCE) cu nivel A sau O 30 puncte
2 Media notelor de la bacalaureat:
‐minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara
Criteriul 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau
1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat
de origine – condiţie minimă eliminatorie
echivalent);
Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu
(conf. Criteriului 2 din Metodologia FF);
Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs
Criteriul 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la
cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de
condiţie minimă eliminatorie
2. Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor
Limba şi literatura română, pentru candidații din România,
Biologie (clasa a Xl‐a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică
‐ media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69% 5 puncte
Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat
respectiv, calificativul din Certificatul de Competență
(clasele a X‐a şi a Xl‐a).
‐ media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79% 10 puncte
(conf. Criteriului 3 din Metodologie FF).
lingvistică, limba română, pentru candidații din UE.
‐ media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 % 15 puncte
‐ media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100% 20 puncte
3 Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/
Chimie/ Fizică/ Matematică 10 puncte pentru fiecare probă

Farmacie

Sisteme și
echipamente navale

Autovehicule rutiere
Ingineria
autovehiculel
or

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

VARIANTA 1
• Proba 1 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
•• Proba 2 ‐ Media generală la disciplina Educație fizică sau
echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie
etc. (discipline înrudite), în anii de liceu.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota de la proba 1 ‐
50% ; Nota de la proba 2 ‐ 50%
VARIANTA 2
Proba eliminatorie ‐ testarea capacităţii motrice – traseu
aplicativ (contracronometru) ‐ evaluat cu admis/respins.
Proba 1 ‐ Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ.
Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal, baschet,
handbal, volei.
Proba 2 ‐ Media de la examenul de bacalaureat.
Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 ‐ 60
%; Nota la proba 2 ‐ 40 %.

Sănătate

Arhitectură
navală

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

IF

IF

IF

5 ani

4

4

300+4

240

240

3300

3300

5000

Varianta 1
1. Media generală a anilor de studii liceale.
2. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
3. Media generală a ultimului an de liceu.
4. Media generală a clasei a XI‐a.
Varianta 2
1. Nota obținută la Proba sportivă.
2. Media generală a anilor de studii liceale.
3. Nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română ‐
proba scrisă.
4. Media generală a ultimului an de liceu.
5. Media generală a clasei a XI‐a.

Criteriul 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau
echivalent);
Criteriul 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la
Limba şi literatura română.

2700

Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
matematică;
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
Universitatii Ovidius din Constanta, conform calendarului,
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
limba română (scris);
colaborarea cu FIMIM.

(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
română (scris);

2700

Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
matematică;
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
Universitatii Ovidius din Constanta,conform calendarului,
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
limba română (scris);
colaborarea cu FIMIM.

(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
română (scris);
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Autovehicule rutiere

6

Facultatea de
Inginerie
Mecanică,
Industrială și
Maritimă

Inginerie
energetică

Inginerie
industrială

Inginerie
mecanică

Energetică industrială

Ingineria sudării

Instalații și
echipamente
portuare și marine

Inginerie economică
în domeniul mecanic

IFR

IF

IF

IF

IF

Durata
studii
(ani)

4

4

4

4

4

Nr.
credite

240

240

240

240

240

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

3300

3300

3300

3300

3300

7

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

2700

2700

1. Scrisoare de intenţie (Admis/Respins)
2. Media generala de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat
*** Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea,
realizarea adreselor de inaintare catre ME a documentelor
din dosarele de admitere, etc) a studentilor straini din UE,
SEE, CE se va realiza la nivelul Departamentul pentru
studenți străini din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta,
conform calendarului, regulamentului de functionare si a
normelor specifice, in colaborarea cu FIMIM.

Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
matematică;
matematică;
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică; (2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
Universitatii Ovidius din Constanta,conform calendarului,
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
română (scris);
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
limba română (scris);
colaborarea cu FIMIM.
Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
matematică;
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
Universitatii Ovidius din Constanta, conform calendarului,
limba română (scris);
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
colaborarea cu FIMIM.

(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
română (scris);

2700

Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
matematică;
matematică;
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică; (2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
Universitatii Ovidius din Constanta, conform calendarului,
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
limba română (scris);
română (scris);
colaborarea cu FIMIM.

2700

Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
adreselor de inaintare catre ME a documentelor din dosarele de
(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
admitere, etc) a studentilor straini din state terte UE, se va realiza
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
la nivelul Departamentul pentru studenți străini din cadrul
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
Universitatii Ovidius din Constanta,conform calendarului,
limba română (scris);
regulamentului de functionare si a normelor specifice, in
colaborarea cu FIMIM.

(1). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2). Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la limba
română (scris);

(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
limba română (scris);

Inginerie economică
în domeniul mecanic

IFR

4

240

3300

Istorie

IF

3

180

3000

2800

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

Media de finalizare a studiilor liceale

1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la disciplina
Nota obținută la disciplina Limba Româna în anul pregătitor sau în
Limba şi literatura română;
certificatul de competență lingvistică
2. Nota obținută la examenul de Bacalaureat, la disciplina la
alegere a profilului și specializării

IF

3

180

3000

2800

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

Media de finalizare a studiilor liceale

1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la disciplina
Limba şi literatura română;
Nota obținută la disciplina Limba Româna în anul pregătitor sau în
certificatul de competență lingvistică
2. Nota obținută la examenul de Bacalaureat, la disciplina la
alegere a profilului și specializării

2800

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

Media de finalizare a studiilor liceale

1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la disciplina
Nota obținută la disciplina Limba Româna în anul pregătitor sau în
Limba şi literatura română;
2. Nota obținută la examenul de Bacalaureat, la disciplina la
certificatul de competență lingvistică
alegere a profilului și specializării

Relații
Facultatea de
internaționale Relații internaționale
Istorie și Științe
și studii europene
și studii
Politice
europene

Științe politice

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

(1) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba:
matematică;
(2) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: fizică;
(3) Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba: la
limba română (scris);

Inginerie și
management

Istorie

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

Științe politice

Limba și literatura
franceză ‐ Limba și
literatura modernă
(italiană, engleză,
germană, turcă)

IF

IF

3

3

180

180

3000

3500

2700

1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) evaluată cu admis
/ respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba franceză) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura franceză / Limba națională (limba statului care a
1. Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
studiu liceal.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
Limba și literatura franceză / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat.
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Limba și literatura
engleză ‐ O limbă și
literatură modernă
(germană / turcă
/italiană/franceză)

IF

Durata
studii
(ani)

3

Nr.
credite

180

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

3500

2700

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Limbă și
literatură

Limbă și literatură
română ‐ O limbă și
literatură modernă
(engleză, italiană)
8

IFR

3

180

3300

‐

Studii
culturale

Stiinte ale
comunicarii

Studii americane (în
limba engleză)

Jurnalism

Informatică

IF

IF

IF

IF

3

3

3

3

180

180

180

180

3500

3500

3500

3600

2700

2700

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura engleză / Limba națională (limba statului care a
1. Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
studiu liceal.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat.

1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura română / Limba națională (limba statului care a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
studiu liceal.
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
Limba și literatura română / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat.

1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis
/ respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura română / Limba națională (limba statului care a
1. Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
studiu liceal.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
Limba și literatura română / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura engleză / Limba națională (limba statului care a
1. Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
studiu liceal.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
Limba și literatura engleză / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat.

1. Eseu motivațional (în limba română) evaluat cu notă ‐ 50 %
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 50%

Criteriul 1 de departajare la admitere : media aritmetică a
mediilor obținute de către candidat la disciplina Limba și
literatura română / Limba națională (limba statului care a
1. Criteriul 1 de departajare la admitere : media generală a
eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei patru ani de
examenului de bacalaureat sau, după caz, a studiilor de liceu.
studiu liceal.
2. Criteriul 2 de departajare la admitere : media notelor la prima
Criteriul 2 de departajare la admitere : nota la disciplina
limbă străină obținute pe parcursul anilor de liceu.
Limba și literatura română / Limba națională (limba statului
care a eliberat diploma de bacalaureat), obțintă la examenul
de bacalaureat

Facultatea de
Litere

Limba și literatura
română ‐ O limbă și
literatură modernă
(engleză/ germană /
franceză / italiană /
turcă)

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

1. Scrisoare de intenție (in limba engleză) evaluată cu admis /
respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

2700

1. Eseu motivațional (în limba română) evaluat cu notă ‐ 50 %
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 50%

3300

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
Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste,
acolo unde nu se susține bacalaureat
acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din
platforma on‐line
2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la
disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de
Bacalaureat
2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si
literatura romana – scris

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

3300

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
Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste,
acolo unde nu se susține bacalaureat
acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din
platforma on‐line
2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la
disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de
Bacalaureat
2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si
literatura romana – scris

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

3300

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
Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste,
acolo unde nu se susține bacalaureat
acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din
platforma on‐line
2. Calificativul admis la scrisoarea de intentie

1. Maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la
disciplina Informatica obtinute in cadrul Examenului de
Bacalaureat
2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si
literatura romana – scris

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

Informatică

9

Facultatea de
Matematică și
Informatică

Informatică în limba
engleză

Matematică
informatică

IF

IF

3

3

180

180

3800

3100
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Nr. crt.

10

Facultatea

Facultatea de
Medicină

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Sănătate

12

Facultatea de
Medicină
Dentară

Facultatea de
Psihologie și
Științele
Educației

Sănătate

Nr.
credite

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Asistență medicală
generală

IF

4

240

5000

1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie;
numărul întrebărilor este de 60 (100%)

Balneofiziokinetotera
pie și recuperare

IF

3

180

4000

1. Probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie;
numărul întrebărilor este de 50 (100%)

9000

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%

Medicină

Medicină (în limba
engleză)

11

Durata
studii
(ani)

IF

IF

6

6

360

360

Medicină dentară

IF

6

360

Medicină dentară (în
limba engleză)

IF

6

360

6000 euro

7500

6000

6000

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE
include un test de competenţă lingvistică de limba română, notat
cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu
grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale
Facultăţii de Medicină

5500

Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele de
Biologie (pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la
alegerea candidatului, (pondere de 25%). Opţiunea este
exprimată de către candidaţi la înscriere ‐ 100%

5500

Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului in
conformitate cu grila de punctaj din Metodologia si
procedurile proprii ala Facultatii de Medicina Dentara.

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.

1. Probă scrisă cu întrebări de tip test grilă din disciplinele
Anatomie sau Chimie, la alegerea candidatului ‐ 90%.
Opțiunea este exprimată de către candidați la înscriere.
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 10%

1.Media generală a examenului de bacalaureat (sau
echivalent);
2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat (sau echivalent);

Asistență
socială

Asistență socială

IF

3

180

3100

2600

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Psihologie

Psihologie

IF

3

180

3500

2600

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Pedagogia
învățământului
primar și preșcolar

IF

3

180

3500

2600

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Psihopedagogie
specială

IF

3

180

3100

2600

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

3600

2600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Biologie

13

Facultatea de
Științe ale
Naturii și
Științe Agricole

Biologie

Geografia turismului
Geografie

IFR

IF

IF

4

3

3

240

180

180

1 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la
1. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat
Limba română;
2. Media de absolvire a liceului
2. Media generală a anilor de liceu
2 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la
1. Media de absolvire a liceului 2.Nota obţinută la prima probă
Limba română;
scrisă la examenul de bacalaureat
2. Media generală a anilor de liceu
3 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la
1. Media de absolvire a liceului 2.Nota obţinută la prima probă
Limba română;
scrisă la examenul de bacalaureat
2. Media generală a anilor de liceu
4 Nota obţinută la Examenul de Bacalaureat la proba scrisă la
1. Media de absolvire a liceului 2.Nota obţinută la prima probă
Limba română;
scrisă la examenul de bacalaureat
2. Media generală a anilor de liceu

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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre
disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea
precizata.

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media ultimului an de liceu

Agronomie

Agricultură

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/ Biologie +
Fizică.

Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului in conformitate cu 1. Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei
alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
grila de punctaj din Metodologia si procedurile proprii ala
2. Media din liceu la disciplinele Biologie, Chimie, Fizică.
Facultatii de Medicina Dentara.

4500

240

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/ Biologie +
Fizică.

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.

180

4

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

1.Media generală a examenului de bacalaureat (sau
Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului in conformitate cu
echivalent);
grila de punctaj din Metodologia si procedurile proprii ala
2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
Facultatii de Medicina Dentara.
bacalaureat (sau echivalent);

3

IF

1.Media generală a examenului de bacalaureat
2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat

Examenul pentru candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE
Examenul pentru cetăţenii străini din state membre ale UE,
1.Media generală a examenului de bacalaureat sau a unei
SEE şi CE pe locurile alocate va include un test de competenţă include un test de competenţă lingvistică de limba engleză, notat
alte forme a examenului de finalizare a studiilor liceale.
cu admis/respins şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu
lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins şi un
2. Media din liceu la disciplinele Biologie + Chimie/ Biologie +
concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din
grilă de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii ale
Fizică.
Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină
Facultăţii de Medicină

IF

Agricultură

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

1.Media generală a examenului de bacalaureat
2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat
1.Media generală a examenului de bacalaureat
2.Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat

Tehnică dentară

Științe ale
educației

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

3600

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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre
disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea
precizata.

3600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului 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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din
disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din
disciplinele Geografie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

3350

2600

2600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Geografie

Horticultură

Horticultură

Știința
mediului

Ecologie și protecția
mediului

Chimie

Chimie medicala

Chimie alimentară și
tehnologii biochimice

14

Facultatea de
Stiinte Aplicate
si Inginerie

Științe
inginerești
aplicate

Fizică tehnologică

Administrarea
afacerilor (în limba
engleză)

15

IF

IF

IF

IF

3

4

3

3

4

Nr.
credite

180

240

180

180

240

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐

3350

3600

3600

3500

3500

2600

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

IF

IF

4

4

240

240

3500

4500

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului 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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din
disciplinele Geografie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

2600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului 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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre
disciplinele Chimie, Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea
precizata.

2600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului 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 (medie intre proba orala si proba scrisa,
acolo unde s‐au sustinut ambele variante de verificare)
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din
disciplinele Biologie, Stiinte, Logica, in ordinea precizata.

1. Media generala de absolvire a liceului
2. Media generala a ultimului an de liceu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2600

2600

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

Inginerie
chimică
Prelucrarea petrolului
și petrochimie

Facultatea de
Științe
Economice

IF

Durata
studii
(ani)

2600

3500

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de 1. Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
liceu acolo unde nu se susține bacalaureat
acolo unde nu se susține bacalaureat
2. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
3. Certificat de compentență lingvistică conform Regulamentului
3. Certificat de compentență lingvistică conform
de Admitere UOC
Regulamentului de Admitere UOC

IF

3

180

2200 Euro

2200

Economia comerțului,
turismului și
Administrarea
serviciilor
afacerilor

IF

3

180

3400

2200

Economia comerțului,
turismului și
serviciilor

ID

3

180

3200

Economia firmei

IF

3

180

3400

2200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Contabilitate și
informatică de
gestiune

IF

3

180

3400

2200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Contabilitate și
informatică de
gestiune

ID

3

180

3200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana
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%

Contabilitate
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
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Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de
Denumirea
studii
programului de studii Forma
universitare
universitare de
de înv.
de licență
licență

Durata
studii
(ani)

Nr.
credite

TAXE de școlarizare/an
Candidați
Candidați cetățeni
cetățeni
străini cu plata
români, UE, taxelor de şcolarizare
SEE, CE
în EURO
‐ Lei ‐
‐ Euro ‐
2200

Criterii de SELECȚIE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

Criterii de DEPARTAJARE admitere ‐ pondere

Candidați cetățeni români, UE, SEE, CE

Candidați cetățeni străini cu plata taxelor de şcolarizare în
EURO

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Afaceri internaționale

IF

3

180

3400

Afaceri internaționale

ID

3

180

3200

Finanțe și bănci

IF

3

180

3400

Finanțe și bănci

ID

3

180

3200

Management

Management

IF

3

180

3400

2200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Marketing

Marketing

IF

3

180

3400

2200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Teologie ortodoxă
asistență socială

IF

3

180

2800

2200

1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio‐
umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100%.

Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului;

Media anilor de studiu din liceu

Teologie ortodoxă
didactică

IF

3

180

2800

2200

1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio‐
umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100% .

Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului;

Media anilor de studiu din liceu

Teologie ortodoxă
pastorală

IF

4

240

3000

2200

1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio‐
umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică
Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100%.

Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului;

Media anilor de studiu din liceu

Muzică religioasă

IF

3

180

5000

2200

1. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio‐
umane, a cunoștințelor și aptitudinilor muzicale;
2. Media la bacalaureat: 100% .

Media generală a examenului de bacalaureat ‐ 100%

1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului;

Media anilor de studiu din liceu

Economie și
afaceri
internaționale

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%

2200

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

Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu
acolo unde nu se susține bacalaureat

1. Media anilor de liceu
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi 1. Media ultimului an de liceu; 2. Media penultimului an de liceu;
literatura romana

Finanțe

Teologie
16

Facultatea de
Teologie

Muzică

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%
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