FACULTĂȚI

Acest ghid conține
informații despre programele
de studii la nivel de licență din
oferta educațională a Universității
Ovidius din Constanța pentru
admiterea din anul 2022.
Informații suplimentare despre admitere
sunt disponibile pe site-ul https://admitere.
univ-ovidius.ro/, unde pot fi accesate detalii
despre metodologie, criterii de admitere, taxe de
școlarizare, acte necesare pentru înscriere, taxele
și calendarul aferente admiterii din acest an.
Informațiile de pe site-ul de admitere sunt
actualizate permanent, în funcție de deciziile
Ministerului Educației și de evoluția înscrierilor
din perioadele de admitere.
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FACULTATEA DE ARTE

4-26 iulie
27, 28, 29 iulie

Înscrierea candidaților
Afișarea listelor privind candidații declarați
admiși
27, 28, 29, 30 iulie Înmatricularea candidaților declarați admiși
29, 30 iulie
Afișarea listelor privind candidații declarați
admiși și înmatriculați
29, 30, 31 iulie
Afișarea listelor finale privind candidații
admiși și înmatriculați

CALENDAR

Sesiunea iulie 2022

Domeniul de studii: Arte vizuale
Programul de studii: Pedagogia artelor plastice și decorative
Taxă școlarizare: 6500 lei
Criterii de selecție:
Proba I: se apreciază cu admis/respins: interviu și portofoliu de
lucrări din preocupările proprii ale cadidatului - 10 minute;
Proba II: studiu desen (carbune sau creion pe format 50cm/70cm),
4 ore - 50% ; studiu culoare (culori de apa pe format 50cm/70cm), 4
ore - 50%.
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.
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Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-25 iulie 2022;
• Proba I - 26 iulie 2022, ora 10:00;
• Proba II.1: 27 iulie 2022, ora 09:00;
• Proba II.2: 27 iulie 2022, ora 14:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 28 iulie
2022, ora 18:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 28-29 iulie 2022,
orele: 09:00-17:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și
înmatriculați: 29 iulie 2022, ora 18:00;
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați:
29 iulie 2022, ora 20:00.
Domeniul de studii: Muzică
Programul de studii: Interpretare muzicală-canto
Taxă școlarizare: 7000 lei
Criterii de selecție:
PROBA I: vocaţională - aptitudini muzicale - se apreciază cu admis/
respins - practic
• Vocalize;
• Declamarea unei poezii / fabule / monolog;
• Auz muzical: Recunoaşterea intervalelor simple; Dicteu ritmic;
• 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 redusă; analiza
solfegiului;
PROBA II: cunoștințe specifice domeniului, a specializării – practic.
Ponderea în media de admitere: 100%
• Prezentarea a două piese de compozitori diferiţi, din repertoriul
de concurs, la alegerea comisiei, din literatura universală sau
românească.
* Repertoriul de concurs va fi alcătuit din patru piese de compozitori
diferiţi, titlurile acestora anexându-se la dosarul de înscriere.
** Programul se prezintă din memorie şi în limba originală.
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Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.
Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-25 iulie 2022;
• Proba I - 25 iulie 2022, ora 11:00;
• Proba II: 26 iulie 2022, ora 14:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 27 iulie 2022,
ora 09:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 27-28 iulie 2022,
orele: 09:00-17:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați:
29 iulie 2022, ora 11:00;
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați:
30 iulie 2022, ora 11:00.
Domeniul de studii: Muzică
Programul de studii: Muzică
Taxă școlarizare: 6500 lei
Criterii de selecție:
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: practic/ oral. Ponderea în media de admitere: 100%
• 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 solfegiul intonat.
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.
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Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-26 iulie 2022;
• Proba I - 27 iulie 2022, ora 10:00;
• Proba II: 28 iulie 2022, ora 10:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 29 iulie 2022,
ora 09:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 29-30 iulie 2022,
orele: 09:00-17:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați:
30 iulie 2022, ora 18:00;
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați:
31 iulie 2022, ora 20:00.

Domeniul de studii: Teatru și artele spectacolului
Programul de studii: Artele spectacolului (actorie)
Taxă școlarizare: 7000 lei

Criterii de selecție:
PROBA I: vocaţională - se apreciază cu admis/ respins
Subproba 1 - practic:
• Recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească
şi universală şi prezentarea unei povestiri din repertoriul
candidatului;
• Verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mişcare şi dans;
• Lectură la prima vedere.
Subproba 2 - colocviu
• Discuţie liberă pe baza bibliografiei afişate.
PROBA II: ponderea în media de admitere: 100%
Subproba 1 - practic - pondere 50%
• atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare
Subproba 2 - practic - pondere: 50%
• interpretarea unui monolog, a unei povestiri, a unor versuri din
dramaturgia universală sau românească, la alegerea comisiei,
din repertoriul candidatului
*Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 10 poezii diferite
ca gen (comic, dramatic, liric, forță, filosofic), dintre care 2 fabule,
o povestire din literatura română sau universală, un monolog
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din repertoriul naţional sau universal şi un cântec (cu sau fără
acompaniament).
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.
Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-26 iulie 2022;
• Proba I - 27 iulie 2022, ora 11:00;
• Proba II: 28 iulie 2022, ora 10:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 29 iulie 2022,
ora 09:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 29-30 iulie 2022,
orele: 09:00-17:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați:
30 iulie 2022, ora 18:00;
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați:
31 iulie 2022, ora 20:00.
Domeniul de studii: Teatru și artele spectacolului
Programul de studii: Artele spectacolului (coregrafie)
Taxă școlarizare: 7000 lei

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-24 iulie 2022;
• Proba I - 25 iulie 2022, ora 10:00;
• Proba II: 26 iulie 2022, ora 08:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 27 iulie 2022,
ora 09:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 27-28 iulie 2022,
orele: 09:00-17:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și înmatriculați:
29 iulie 2022, ora 11:00;
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați:
30 iulie 2022, ora 11:00.
CONTACT
Adresă: Bulevardul Mamaia, nr. 124
Telefon: 0772 268 550
E-mail: ao.fa@365.univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-arte/fa-licenta/
Facebook: Facultatea De Arte UOC

Criterii de selecție:
PROBA I: vocaţională - se apreciază cu admis/ respins
• Colocviu - Discuţie liberă pe baza unui spectacol coregrafic
vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan
PROBA II: ponderea în media de admitere: 100%
Subproba 1 – scris - pondere: 50%
• Alcătuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisia
de evaluare
Subproba 2 – practic - pondere: 50%
• Improvizaţie de mişcare, pe baza unor teme muzicale propuse
de comisie
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Media generală a anilor de liceu de la disciplina Limba română.
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FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
Domeniul de studii: Inginerie civilă
Programul de studii: Construcții civile, industriale și agricole
Taxă școlarizare: 3300 lei

Sesiunea iulie 2022

26 iulie
27 iulie
28 iulie

Înscrierea online a candidaților
Afișarea listelor de verificare (provizorii)
Perioada de depunere contestații
Afișarea listelor definitive, după contestații
Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau
prin împuternicire la sediul facultății)
Actualizarea listelor definitive ca urmare a retragerii
candidaților neînmatriculați
Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele
actualizate
Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
05-09 septembrie
10 septembrie
12 septembrie,
orele 09:00-16:00
12 septembrie
13-14 septembrie

15 septembrie

Înscrierea online a candidaților
Afișarea listelor de verificare (provizorii)
Perioada de depunere contestații

CALENDAR

04-18 iulie
19 iulie
20 iulie, orele
09:00-16:00
21 iulie
22-26 iulie

Afișarea listelor definitive, după contestații
Înmatricularea candidaților declarați admiși (personal sau
prin împuternicire la sediul facultății)
Actualizarea listelor definitive ca urmare a retragerii
candidaților neînmatriculați și înmatricularea candidaților
declarați admiși pe listele actualizate
Afișarea listelor finale cu candidații admiși și înmatriculați

Domeniul de studii: Inginerie civilă
Programul de studii: Amenajări și construcții hidrotehnice
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota la proba de Limba română de la examenul de bacalaureat
(scris);
2. Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
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Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota la proba de Limba română de la examenul de bacalaureat
(scris);
2. Nota la proba a doua a examenului de bacalaureat.
CONTACT
Adresă: Str. Unirii, nr. 22B
Telefon: 0772 268 470; 0721 106 422
Email: constructii@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-constructii/fc-licenta/
Facebook: Facultatea de Constructii (Constanta)

FACULTATEA DE DREPT
ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Sesiunea iulie 2022
Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Afișarea rezultatelor concursului de admitere
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea rezultatelor concursului de admitere
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea listelor cu rezultatele definitive ale concursului de
admitere

Sesiunea septembrie 2022
05-10 septembrie
11 septembrie
12-13 septembrie
13 septembrie
14-15 septembrie
15 septembrie

Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Afișarea rezultatelor concursului de admitere
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea rezultatelor concursului de admitere
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea listelor cu rezultatele definitive ale concursului de
admitere

CALENDAR

04-24 iulie
25 iulie
26-28 iulie
28 iulie
29-30 iulie
30 iulie

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.
Domeniul de studii: Științe administrative
Programul de studii: Administrație publică (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept (IF)
Taxă școlarizare: 4000 lei

Domeniul de studii: Științe administrative
Programul de studii: Administrație publică (IFR)
Taxă școlarizare: 3200 lei

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept (IFR)
Taxă școlarizare: 3500 lei

Domeniul de studii: Științe administrative
Programul de studii: Asistență managerială și administrativă (IF)
Taxă școlarizare: 3200 lei

12

13

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.
Domeniul de studii: Științe administrative
Programul de studii: Poliție locală (IF)
Taxă școlarizare: 3600 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română;
2. Media anilor de studiu din perioada liceului.
CONTACT
Adresă: Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, etaj 2, birou 238
Telefon: 0772 268 510; 0772 268 538; 0241 694 330
E-mail: admitere.fdsa@365.univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de drept-si-stiinte-administrative/fdsa-licenta/
Facebook: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Universitatea
“Ovidius”

Sesiunea iulie 2022

CALENDAR

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

FACULTATEA DE
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

04-24 iulie
25 iulie
26 iulie
27 iulie
28-30 iulie
31 iulie

Perioadă de înscriere
Proba eliminatorie (traseu aplicativ)
Proba 1 – proba sportivă (la alegere: atletism, gimnastică,
fotbal, baschet, handbal, volei)
Afișarea rezultatelor
Înmatriculări
Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și
înmatriculați)

Sesiunea septembrie 2022
05-09 septembrie
10 septembrie
11 septembrie
12 septembrie
12-14 septembrie
14 septembrie

Perioadă de înscriere
Proba eliminatorie (traseu aplicativ)
Proba 1 – proba sportivă (la alegere: atletism, gimnastică,
fotbal, baschet, handbal, volei)
Afișarea rezultatelor
Înmatriculări
Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și
înmatriculați)

Domeniul de studii: Educație fizică și sport
Programul de studii: Educație fizică și sportivă (IF; IFR)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
Probă 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:
60%;
Proba 2 - Media de la examenul de bacalaureat: 40%.
Criterii de departajare:
1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la disciplina Limba şi literatura
română - proba scrisă;
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4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a.
Domeniul de studii: Educație fizică și sport
Programul de studii: Sport și performanță motrică (IF)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
Probă 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:
60%;
Proba 2 - Media de la examenul de bacalaureat: 40%.
Criterii de departajare:
1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la disciplina Limba şi literatura
română - proba scrisă;
4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a.

Criterii de departajare:
1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la disciplina Limba şi literatura
română - proba scrisă;
4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a.
CONTACT
Adresă: Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 1, RO-900470
Telefon: 0772 268 493; 0241 640 443
E-mail: secretariatfefs@gmail.com
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facutatea-de-educatie-fizica-si-sport/fefs-licenta
Facebook: Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Domeniul de studii: Kinetoterapie
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
Probă 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:
60%;
Proba 2 - Media de la examenul de bacalaureat: 40%.
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FACULTATEA DE FARMACIE

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Farmacie
Taxă școlarizare: 7000 lei
Desfășurare probă concurs admitere:
1. 25 iulie;
2. 10 septembrie.

Sesiunea iulie 2022
Înscriere
Afișare liste cu repartiția candidaților în săli
Desfășurare probe concurs admitere
Afișare liste provizorii
Contestații - probă concurs admitere
Afișare liste definitive
Înmatriculări (după prima lista definitiva); în 24 de ore de la
afișarea fiecărei liste definitive.

Sesiunea septembrie 2022
05 – 08 septembrie
09 septembrie
10 septembrie
10 septembrie
11 septembrie
11 septembrie
12-13 septembrie

Înscriere
Afișare liste cu repartiția candidaților în săli
Desfășurare probe concurs admitere
Afișare liste provizorii
Contestații - probă concurs admitere
Afișare liste definitive
Înmatriculări (după prima lista definitiva); în 24 de ore de la
afișarea fiecărei liste definitive.

CALENDAR

04-22 iulie
23 iulie
25, 27 iulie
25, 27 iulie
26,28 iulie
26, 28 iulie
27-30 iulie

Criterii de selecție:
• Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu
cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de
Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică
(clasele a X-a şi a Xl-a).
Criterii de departajare:
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat (sau echivalent);
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la Limba şi
literatura română, pentru candidații din România, respectiv,
calificativul din Certificatul de Competență lingvistică, Limba
română, pentru candidații din UE.
CONTACT

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Asistență de farmacie
Taxă școlarizare: 3500 lei
Desfășurare probă concurs admitere:
1. 27 iulie;
2. 10 septembrie.

Adresă: Str. Cpt. Av. Al. Șerbănescu, nr. 6, Campus, Corp C
Telefon: 0772 268 502; 0241 605 050
E-mail: secretariat_FF@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-farmacie/ff-licenta
Facebook: Facultatea de Farmacie Constanta - Oficial

Criterii de selecție:
• Probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu
cu evaluare ponderată, cu 30 de întrebări din materia de
Biologie (clasa a XI-a) sau Chimie Organică (clasele a X-a și a
XI-a).
Criterii de departajare:
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat (sau echivalent);
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat la Limba şi
literatura română.
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FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ,
INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ
Sesiunea iulie 2022
Înscrieri online - platforma admitere UOC
Afișare liste provizorii (de verificare) și liste definitive I
Înmatriculări (secretariat FIMIM)
Afișare liste definitive II
Înmatriculări (secretariat FIMIM)
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și
înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
05-10 septembrie
(termen limită ora 20:00)
10 septembrie
11-13 septembrie
13 septembrie
14 septembrie
14 septembrie

Înscrieri online - platforma admitere UOC

CALENDAR

04-18 iulie
(termen limită ora 20:00)
19 iulie
20-27 iulie
28 iulie
28-29 iulie
30 iulie

Afișare liste provizorii (de verificare) și liste definitive I
Înmatriculări (secretariat FIMIM)
Afișare liste definitive II
Înmatriculări (secretariat FIMIM)
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și
înmatriculați

Domeniul de studii: Arhitectură navală
Programul de studii: Sisteme și echipamente navale (IF)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).
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Domeniul de studii: Ingineria autovehiculelor
Programul de studii: Autovehicule rutiere (IF; IFR)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).
Domeniul de studii: Inginerie energetică
Programul de studii: Energetică industrială (IF)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).
Domeniul de studii: Inginerie industrială
Programul de studii: Ingineria sudării (IF)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
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Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).
Domeniul de studii: Inginerie mecanică
Programul de studii: Instalații și echipamente portuare și marine
(IF)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).

***Procesul de admitere (primirea, analiza, verificarea, realizarea
adreselor de înaintare către ME a documentelor din dosarele de
admitere, etc) a studenților străini din UE, SEE, CE se va realiza la nivelul
Departamentului pentru studenți străini din cadrul Universității
Ovidius din Constanța, conform calendarului, regulamentului de
funcționare și a normelor specifice, în colaborarea cu FIMIM.
CONTACT
Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124, Secretariat – etaj 2, sala E31
Telefon: 0772 268 485; 0241 606 431
E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-mecanica-industriala-si-maritima/fimim-licenta/
Facebook: Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și
Maritimă

Domeniul de studii: Inginerie și management
Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic (IF;
IFR)
Taxă școlarizare: 3300 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenţie - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de concurs = 100% media examenului de
bacalaureat.
Criterii de departajare:
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: Limba
română (scris).
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FACULTATEA DE ISTORIE
ȘI ȘTIINȚE POLITICE

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Sesiunea iulie 2022
– 04 - 21 iulie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare pentru
toate domeniile de studii, după cum urmează:
Înscrieri
Afișarea listelor provizorii
Confirmarea locului și înmatriculări
Refacerea listelor
Înmatriculări
Afișarea listelor finale

Sesiunea septembrie 2022
– 05 - 13 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare
pentru toate domeniile de studii, după cum urmează:
05-09 septembrie
09 septembrie
10 -12 septembrie
13 septembrie

CALENDAR

04-15 iulie
15 iulie
16,18, 19
iulie
19 iulie
20iulie
21 iulie

Înscrieri
Afișarea listelor
Confirmarea locului și înmatriculări
Afișarea listelor finale

Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Istorie
Taxă școlarizare: 3000 lei

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba
şi literatura română;
2. Nota obținută la examenul de bacalaureat, la disciplina la
alegere a profilului și specializării.
Domeniul de studii: Științe politice
Programul de studii: Științe Politice
Taxă școlarizare: 3000 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba
şi literatura română;
2. Nota obținută la examenul de bacalaureat, la disciplina la
alegere a profilului și specializării.
CONTACT

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba
şi literatura română;
2. Nota obținută la examenul de bacalaureat, la disciplina la
alegere a profilului și specializării.

Adresă: Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, parter
Telefon: 0772 268 450
E-mail: istorie@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de -istorie-si-stiinte-politice/fisp-licenta/
Facebook: Facultatea de Istorie și Științe Politice - FISP Oficial

Domeniul de studii: Relații internaționale și studii europene
Programul de studii: Relații internaționale și studii europene
Taxă școlarizare: 3000 lei
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FACULTATEA DE LITERE

28 iulie
Sesiunea septembrie 2022
05-08 septembrie (închidere platformă:
08 septembrie orele 12:00)
08 septembrie
09 septembrie
09 septembrie
09-10 septembrie
11 septembrie
12-13 septembrie
13 septembrie
14 septembrie
14 septembrie

Înscriere
Afișare liste de verificare
Desfășurarea probelor de concurs
Afișare liste provizorii
Contestații
Afișare rezultate contestații
Înmatriculări
Afișare liste definitive, care se vor actualiza
Înmatriculări în urma actualizării listelor
definitive
Afișarea rezultatelor finale cu candidații
declarați admiși și înmatriculați
Înscriere
Afișare liste de verificare
Desfășurarea probelor de concurs
Afișare liste provizorii
Contestații
Afișare rezultate contestații
Înmatriculări
Afișare liste definitive, care se vor actualiza
Înmatriculări în urma actualizării listelor
definitive
Afișarea rezultatelor finale cu candidații
declarați admiși și înmatriculați

CALENDAR

Sesiunea iulie 2022
07-18 iulie (închidere platformă:
18 iulie, orele 12:00)
19 iulie
20 iulie
21 iulie
21-22 iulie
23 iulie
24-25 iulie
26 iulie
27 iulie

Domeniul de studii: Limbă și literatură
Programul de studii: Limba și literatura engleză - O limbă și
literatură modernă (germană / turcă /italiană / franceză) (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenție (în limba engleză) evaluată cu admis/
respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la
disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba
statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei
patru ani de studiu liceal.
2. Nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).
Domeniul de studii: Limbă și literatură
Programul de studii: Limbă și literatură română - O limbă și
literatură modernă (engleză, italiană) (IFR)
Taxă școlarizare: 3300 lei

Domeniul de studii: Limbă și literatură
Programul de studii: Limba și literatura franceză - Limba și
literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenție (în limba română) evaluată cu admis/
respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenție (în limba franceză) - evaluată cu admis/
respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare:
1. 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.
2. Nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută
la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare:
1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la
disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională (limba
statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în
cei patru ani de studiu liceal;
2. Nota la disciplina Limba și literatura franceză / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută
la examenul de bacalaureat.
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Domeniul de studii: Limbă și literatură
Programul de studii: Limba și literatura română - O limbă și
literatură modernă (engleză / germană / franceză / italiană /
turcă) (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenție (în limba română) evaluată cu admis/
respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. 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.
2. Nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută
la examenul de bacalaureat.
Domeniul de studii: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane (în limba engleză) (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de intenție (în limba engleză) evaluată cu admis/
respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Domeniul de studii: Științe ale comunicării
Programul de studii: Jurnalism (IF)
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional (în limba română) - evaluat cu notă: 50%;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 50%.
Criterii de departajare:
1. 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;
2. Nota la disciplina Limba și literatura română / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută
la examenul de bacalaureat.
CONTACT
Adresă: Aleea Universității, nr. 1, Campus UOC, corp A,
Telefon: 0772 268 524
E-mail: ao.fl@365.univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-delitere/
Facebook: Facultatea de Litere

Criterii de departajare:
1. Media aritmetică a mediilor obținute de către candidat la
disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională (limba
statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută în cei
patru ani de studiu liceal;
2. Nota la disciplina Limba și literatura engleză / Limba națională
(limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat), obținută
la examenul de bacalaureat.
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FACULTATEA DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ

Domeniul de studii: Informatică
Programul de studii: Informatică în limba engleză
Taxă școlarizare: 3800 lei

Sesiunea iulie 2022
04-15 iulie (până la ora 18:00)
16 iulie
18-22 iulie între orele 09:00-17:00;
23 iulie între orele 09:00-13:00;
25 iulie între orele 09:00-12:00
25 iulie
26-28 iulie între orele 09:00-17:00
29 iulie între orele 09:00 -12:00
29 iulie

Înscriere
Afișare liste definitive I
Înmatriculări

Afișare liste finale cu candidați
declarați admiși și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
05-10 septembrie (până la ora 12:00)
10 septembrie
12-14 septembrie între orele 09:00-17:00;
15 septembrie între orele 09:00-12:00
15 septembrie

CALENDAR

Afișare liste definitive II
Înmatriculări

Înscriere
Afișare liste definitive I
Înmatriculări
Afișare liste finale cu candidați
declarați admiși și înmatriculați

Domeniul de studii: Informatică
Programul de studii: Informatică
Taxă școlarizare: 3600 lei
Criterii de selecție:
1. 85% media generală la examenul de bacalaureat + 15% nota la
disciplina Matematică și nota la disciplina Informatică obținută
în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Calificativul admis la scrisoarea de intenție.
Criterii de departajare:
1. Maxim dintre nota la disciplina Matematică și nota la disciplina
Informatică obținute în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și
literatura română – scris.
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Criterii de selecție:
1. 85% media generală la examenul de bacalaureat + 15% nota la
disciplina Matematică și nota la disciplina Informatică obținută
în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Calificativul admis la scrisoarea de intenție.
Criterii de departajare:
1. Maxim dintre nota la disciplina Matematică și nota la disciplina
Informatică obținute în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura
română – scris.
Domeniul de studii: Matematică
Programul de studii: Matematică informatică
Taxă școlarizare: 3100 lei
Criterii de selecție:
1. 85% media generală la examenul de bacalaureat + 15% nota la
disciplina Matematică și nota la disciplina Informatică obținută
în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Calificativul admis la scrisoarea de intenție.
Criterii de departajare:
1. Maxim dintre nota la disciplina Matematică și nota la disciplina
Informatică obținute în cadrul examenului de bacalaureat;
2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura
română – scris.
CONTACT
Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124, Biblioteca Virtuală, Etaj 1
Telefon: 0772 268 473; 0241 606 424
E-mail: ao.fmi@365.univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-dematematica-si-informatica/fmi-licenta/
Facebook: Ovidius.mate.info
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FACULTATEA DE MEDICINĂ

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

Sesiunea iulie 2022
Înscrieri
Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli
Desfășurare probă concurs Medicină
Afișare liste provizorii Medicină
Rezultate contestații proba concurs Medicină
Desfășurare probă concurs AMG și BFKTR
Afișare liste provizorii AMG și BFKTR
Înmatriculări Medicină
Afișare liste definitive Medicină
Rezultate contestații proba concurs AMG și BFKTR
Afișare liste definitive AMG și BFKTR
Înmatriculări Medicină
Înmatriculări AMG și BFKTR
Afișare liste definitive AMG și BFKTR (în funcție de înmatriculări)

Sesiunea septembrie 2022
01-05 septembrie
07 septembrie
08 septembrie
08 septembrie
09 septembrie
09 septembrie
10-11 septembrie
11 septembrie

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Medicină
Taxă școlarizare: 9000 lei

CALENDAR

04-20 iulie
23, 26 iulie
24 iulie
25 iulie
26 iulie
27 iulie
27 iulie
27, 28 iulie
28 iulie
28 iulie
28 iulie
29-30 iulie
29-30 iulie
30 iulie

Înscrieri
Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli
Desfășurare probe concurs
Afișare liste provizorii
Rezultate contestații proba concurs
Afișare liste definitive
Înmatriculări
Afișare liste definitive

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Asistență medicală generală
Taxă școlarizare: 5000 lei
Criterii de selecție: Proba scrisă constă într-un număr de 60 de
întrebări din cadrul disciplinei de Biologie (clasa a XI-a).
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.
Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Taxă școlarizare: 4000 lei
Criterii de selecție: Proba scrisă constă într-un număr de 50 de
întrebări din cadrul disciplinei de Biologie (clasa a XI-a).
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Criterii de selecție: Proba scrisă constă într-un număr de 100 de
întrebări din disciplinele de Biologie (clasa a XI-a), într-o pondere de
75%, şi Chimie organică (clasele a X-a și a XI-a) sau Fizică, la alegerea
candidatului, într-o pondere de 25%. Opţiunea va fi exprimată de
către candidaţi la înscriere.
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat;
2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.
Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Medicină în limba engleză
Taxă școlarizare: 6000 euro
Criterii de selecție: Examenul pentru cetăţenii străini din state
membre/ terțe ale UE, SEE şi CE pe locurile alocate va include un test
de competenţă lingvistică de limba engleză, notat cu admis/respins
şi un concurs pe baza evaluării dosarelor, cu grilă de punctaj din
Metodologia şi procedurile proprii ale Facultăţii de Medicină.
Criterii de departajare:
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.
CONTACT
Adresă: Aleea Universității, nr.1, Campus, Corp B
Telefon: 0772 268 557; 0241 605 002; 0241 605 003; 0241 605 004
E-mail: secretariat_FMed@univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-demedicina/
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FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Medicină dentară (în limba engleză)
Taxă școlarizare: 5500 euro

Sesiunea iulie 2022
Înscrierea online a candidaților
Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli
Concurs de admitere - Medicină Dentară. Afișarea listelor provizorii
Perioada de depunere contestații - Medicină Dentară
Afișarea listelor definitive, după contestații
Concurs de admitere - Tehnică Dentară. Afișarea listelor provizorii
Perioada de depunere contestații - Tehnică Dentară
Afișarea listelor definitive, după contestații
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Actualizarea listelor definitive ca urmare a neînmatriculării unor candidați
declarați admiși sau a retragerii candidaților înmatriculați
pe listele actualizate
Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
05-08 septembrie
09 septembrie
10 septembrie

Înscrierea online a candidaților
Afișare liste cu repartiția candidaților pe săli
Concurs de admitere - Medicină Dentară și Tehnică Dentară. Afișarea listelor
provizorii
11 septembrie, orele Perioada de depunere contestații
orele 09:00-16:00
11 septembrie
Afișarea listelor definitive, după contestații
12-15 septembrie
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Actualizarea listelor definitive ca urmare a neînmatriculării unor candidați
declarați admiși sau a retragerii candidaților înmatriculați
pe lstele actualizate
Înmatricularea candidaților declarați admiși pe listele actualizate
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

CALENDAR

04-18 iulie
25, 26 iulie
26 iulie
27 iulie,
orele 09:00-16:00
27 iulie
27 iulie
28 iulie,
orele 09:00-16:00
28 iulie,
28 iulie - 5 august

Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Medicină dentară
Taxă școlarizare: 7500 lei
Criterii de selecție:
• Proba scrisă constă în întrebări de tip test grilă din
disciplinele de Biologie (clasa a XI-a), într-o pondere de
75%, şi Chimie organică (clasele a X-a și a XI-a) sau Fizică, la
alegerea candidatului, într-o pondere de 25%. Opţiunea va fi
exprimată de către candidaţi la înscriere.
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat (sau echivalent).
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Criterii de selecție:
• Concurs pe baza evaluării eligibilității dosarului în
conformitate cu grila de punctaj din Metodologia și
procedurile proprii ale Facultății de Medicină Dentară.
Criterii de departajare:
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.
Domeniul de studii: Sănătate
Programul de studii: Tehnică dentară
Taxă școlarizare: 4500 lei
Criterii de selecție:
1. Proba scrisă constă în întrebări de tip test grilă din disciplinele
Biologie (clasa a XI-a) sau Chimie (clasele a X-a și a XI-a), la
alegerea candidatului: 90%. Opțiunea este exprimată de către
candidați la înscriere;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 10%.
Criterii de departajare:
1. Media generală a examenului de bacalaureat (sau echivalent);
2. Nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de
bacalaureat (sau echivalent).
CONTACT
Adresă: Str. Ilarie Voronca, nr. 7
Telefon: 0772 268 459; 0241 545 697
E-mail: departamentfmdct@yahoo.com; secretariat_fmd@univovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-demedicina-dentara/fmd-licenta/
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FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Sesiunea iulie 2022

26-28 iulie
29 iulie
29-30 iulie
31 iulie

Sesiunea septembrie 2022
05-08 septembrie, închidere
platformă: 08 sept. ora 16:00
08 septembrie
08 septembrie
09 septembrie
09-11 septembrie
12 septembrie
12-14 septembrie
15 septembrie

Înscrieri
Afișarea listelor provizorii
Contestații
Afișarea listelor definitive
Înmatriculări pentru toate programele de licență
Afișarea listelor definitive după retragerea candidaților
neîmatriculați și urcarea candidaților aflați în așteptare
Înmatriculări pentru toate programele de licență
Afișarea listelor definitive după retragerea candidaților
neîmatriculați și urcarea candidaților
aflați în așteptare
Înmatriculări pentru toate programele de licență
Afişarea listelor finale cu candidaţii declarați admiși
și înmatriculați
Înscrieri
Afișarea listelor provizorii
Contestații
Afișarea listelor definitive
Înmatriculări pentru toate programele de licență
Afișarea listelor definitive după retragerea
candidaților neîmatriculați și urcarea candidaților
aflați în așteptare
Înmatriculări pentru toate programele de licență
Afişarea listelor finale cu candidaţii declarați admiși
și înmatriculați

Domeniul de studii: Asistență socială
Programul de studii: Asistență socială
Taxă școlarizare: 3100 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la
Limba română;
2. Media generală a anilor de liceu.
Domeniul de studii: Psihologie
Programul de studii: Psihologie
Taxă școlarizare: 3500 lei
36

CALENDAR

04-18 iulie, închidere
platformă: 18 iulie,ora 16:00
19 iulie
19 iulie
20 iulie
20-24 iulie
25 iulie

Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la
Limba română;
2. Media generală a anilor de liceu.
Domeniul de studii: Științe ale educației
Programul de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la
Limba română;
2. Media generală a anilor de liceu.
*Înscrieri în perioda 04 - 16 iulie 2022 / 05 - 06 septembrie 2022
*Probă eliminatorie: Abilități de comunicare și aptitudini - oral/
practic: 17 - 18 iulie 2022 / 07 septembrie 2022
Domeniul de studii: Științe ale educației
Programul de studii: Psihopedagogie specială
Taxă școlarizare: 3100 lei
Criterii de selecție:
1. Eseu motivațional - evaluat cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare pentru toate programele de studii:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba scrisă la
Limba română;
2. Media generală a anilor de liceu.
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE
ȘI INGINERIE

CONTACT
Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124
Telefon: 0772 268 528; 0241 606 470
E-mail: secretariat_FPSE@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-psihologie-si-stiintele-educatiei/fpse-licenta/
Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC

CALENDAR

Sesiunea Iulie 2022
04-19 iulie
20 iulie
21 iulie
21 iulie
22, 23, 25 iulie
25 iulie
26, 27 iulie
27 iulie
28,29 iulie
29 iulie

Înscriere
Afișare liste provizorii
Contestații liste provizorii
Afișare liste inițiale
Înmatriculări
Afișare listelor intermediare, cu candidații declarați admiși şi
înmatriculați
Înmatricularea candidaților aflați pe lista de așteptare, în cazul
în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă)
Afișare listelor intermediare, cu candidații declarați admiși şi
înmatriculați
Înmatricularea candidaților aflați pe lista de așteptare, în cazul
în care rămân locuri neocupate (fără taxă sau cu taxă)
Afișarea listei cu rezultatul final al concursului de admitere în
urma redistribuirii (licenţă)

Sesiunea septembrie 2022
05-08 septembrie
09 septembrie
10 septembrie
12,13 septembrie
13 septembrie
14, 15 septembrie
15 septembrie

Înscriere
Afisare liste provizorii+contestatii
Afișare liste inițiale
Înmatriculări
Afișare liste intermediare
Înmatriculări
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi
înmatriculați

Domeniul de studii: Chimie
Programul de studii: Chimie medicală
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre
disciplinele: chimie, matematică, fizică, 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.
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Domeniul de studii: Inginerie chimică
Trunchi comun: Inginerie chimică (anul I și II)
Taxă școlarizare: 3500 lei

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

Pentru anul III, studenții pot opta pentru:

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre
disciplinele: fizică, 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 fizică.

Programul de studii: Chimie alimentară și tehnologii biochimice
Taxă școlarizare: 3500 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la una dintre
disciplinele: chimie, matematică, fizică, 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.
Programul de studii: Prelucrarea petrolului și petrochimie
Taxă școlarizare: 3500 lei

CONTACT
Adresă: Bulevardul Mamaia nr.124, Constanta
Telefon: 0772 268 491; 0241 606 434
E-mail: fsai@univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-destiinte-aplicate-si-inginerie/fsai-licenta/
Facebook: Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Constanța

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
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.
Domeniul de studii: Științe inginerești aplicate
Programul de studii: Fizică tehnologică
Taxă școlarizare: 3500 lei
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII
ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

Domeniul de studii: Agronomie
Programul de studii: Agricultură (IFR)
Taxă școlarizare: 3600 lei

Sesiunea iulie 2022
04-17 iulie
17 iulie

Sesiunea septembrie 2022
05-08 septembrie
08 septembrie
09 septembrie
10 septembrie
11-12 septembrie
12 septembrie
13-14 septembrie
14 septembrie

Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Evaluarea scrisorilor de intenție
Afișarea listelor de control
Afișarea listelor cu candidații declarați admiși și respinși
Înmatriculări
Afișarea primei liste de înmatriculați
Înmatriculări
Afișarea listei definitive

Domeniul de studii: Agronomie
Programul de studii: Agricultură (IF)
Taxă școlarizare: 3600 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă,
acolo unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre
disciplinele Chimie, Biologie, Științe, Logică, în ordinea
precizată.

42

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.

CALENDAR

18 iulie
19 iulie
20-25 iulie
25 iulie
26-27 iulie
28 iulie

Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Evaluarea scrisorilor de intenție și afișarea listelor cu
rezultate în urma evaluării
Afișarea listelor de control
Afișarea listelor cu admiși și respinși
Înmatriculări
Afișarea primei liste de înmatriculați
Înmatriculări
Afișarea listei definitive

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una dintre
disciplinele Chimie, Biologie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.
Domeniul de studii: Biologie
Programul de studii: Biologie
Taxă școlarizare: 3600 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele
Biologie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.
Domeniul de studii: Geografie
Programul de studii: Geografia turismului
Taxă școlarizare: 3350 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
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Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele
Geografie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.
Domeniul de studii: Geografie
Programul de studii: Geografie
Taxă școlarizare: 3350 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele
Geografie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.
Domeniul de studii: Horticultură
Programul de studii: Horticultură
Taxă școlarizare: 3600 lei

Domeniul de studii: Știința mediului
Programul de studii: Ecologie și protecția mediului
Taxă școlarizare: 3600 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele
Biologie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.
CONTACT
Adresă: Aleea Universităţii, nr. 1, corp B
Telefon: 0772 268 446; 0241 605 060
E-mail: secretariat _FSNSA@univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-destiinte-ale-naturii-si-stiinte-agricole/fsnsa-licenta/
Facebook: Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Secretariat

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală a examenului de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română (medie între proba orală și proba scrisă, acolo
unde s-au susținut ambele variante de verificare);
2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, la una din disciplinele
Chimie, Biologie, Știinte, Logică, în ordinea precizată.

44

45

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor
Programul de studii: Economia comerțului, turismului și serviciilor
(IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei

Sesiunea iulie 2022
04-20 iulie,
până la ora 12:00
20 iulie

27-28 iulie, până
la ora 16:00
28-29 iulie

Afișarea listelor provizorii cu rezultate obținute la Scrisoarea de
intenție
Depunerea prin e-mail a contestațiilor
Afișarea listelor definitive cu rezultatele admiterii
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea listelor definitive actualizate cu rezultatele admiterii după
înmatricularea sau retragerea candidaților
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere

Sesiunea septembrie 2022
05-09 septembrie, Înscrieri online
până la ora 12:00
09 septembrie
Afișarea listelor provizorii cu rezultate obținute la Scrisoarea de
intenție
09-10 septembrie Depunerea prin e-mail a contestațiilor
10-11 septembrie Afișarea listelor definitive cu rezultatele admiterii
12-13 septembrie, Înmatricularea candidaților declarați admiși
până la ora 16:00
13 septembrie
Afișarea listelor definitive actualizate cu rezultatele admiterii după
înmatricularea sau retragerea candidaților
14 septembrie,
Înmatricularea candidaților declarați admiși
până la ora 16:00
15 septembrie
Afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere

CALENDAR

20-21 iulie
21-22 iulie
23-25 iulie, până
la ora 16:00
25-26 iulie

Înscrieri online

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor
Programul de studii: Economia comerțului, turismului și serviciilor
(ID)
Taxă școlarizare: 3200 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor
Programul de studii: Economia firmei (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor
Programul de studii: Administrarea afacerilor în limba engleză (IF)
Taxă școlarizare: 2200 euro

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.

Criterii de selecție:
1. Media de bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de
liceu acolo unde nu se susține bacalaureat;
2. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
3. Certificat de compentență lingvistică conform Regulamentului
de Admitere UOC.

Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.

Criterii de departajare:
1. Media ultimului an de liceu;
2. Media penultimului an de liceu.

Domeniul de studii: Contabilitate

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei

Domeniul de studii: Contabilitate

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune (ID)
Taxă școlarizare: 3200 lei
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Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.

Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.
Domeniul de studii: Management
Programul de studii: Management (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei

Domeniul de studii: Economie și afaceri internaționale
Programul de studii: Afaceri internaționale (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.

Domeniul de studii: Economie și afaceri internaționale
Programul de studii: Afaceri internaționale (ID)
Taxă școlarizare: 3200 lei

Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.

Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.
Domeniul de studii: Finanțe
Programul de studii: Finanțe și bănci (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei
Domeniul de studii: Finanțe
Programul de studii: Finanțe și bănci (ID)
Taxă școlarizare: 3200 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.
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Domeniul de studii: Marketing
Programul de studii: Marketing (IF)
Taxă școlarizare: 3400 lei
Criterii de selecție:
1. Scrisoare de Intenție - evaluată cu admis/ respins;
2. Media generală de la examenul de bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Media anilor de liceu;
2. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul scris de Limba şi
literatura română.
CONTACT
Adresă: Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A
Telefon: 0772 268 530; 0772 268 441; 0772 268 495; 0772 268 520;
0241 511 524
E-mail: ao.fse@365.univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-destiinte-economice/fse-licenta/
Facebook: Facultatea de Științe Economice- Universitatea ”Ovidius”
din Constanța
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FACULTATEA DE TEOLOGIE

Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă didactică
Taxă școlarizare: 2800 lei

Sesiunea iulie 2022
Înscrieri
Afișare liste verificare
Desfășurare probă concurs admitere (interviu motivațional)
Afișare liste definitive 1
Înmatriculări
Afișare liste definitive 2
Înmatriculări
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și
inmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
05-12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie
13 septembrie
14 septembrie
14 septembrie
15 septembrie
15 septembrie

Înscrieri
Afișare liste verificare
Desfășurare probă concurs admitere (interviu motivațional)
Afișare liste definitive 1
Înmatriculări
Afișare liste definitive 2
Înmatriculări
Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși și
inmatriculați

Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă asistență socială
Taxă școlarizare: 2800 lei
Criterii de selecție:
1. Interviu motivațional - evaluat cu admis/ respins: verificarea
aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie
Dogmatică Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului.
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CALENDAR

04-25 iulie
25 iulie
26 iulie
27 iulie
28-29 iulie
29 iulie
30 iulie
30 iulie

Criterii de selecție:
1. Interviu motivațional - evaluat cu admis/ respins: verificarea
aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie
Dogmatică Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului.
Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă pastorală
Taxă școlarizare: 3000 lei
Criterii de selecție:
1. Interviu motivațional - evaluat cu admis/ respins: verificarea
aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a
cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;
2. Media la bacalaureat: 100%.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului.
Domeniul de studii: Muzică
Programul de studii: Muzică religioasă
Taxă școlarizare: 5000 lei
Criterii de selecție:
1. Interviu motivațional - evaluat cu admis/ respins: verificarea
aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor și aptitudinilor
muzicale;
2. Media la bacalaureat: 100%.
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CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA
DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat,
disciplina Limba și literatura română;
2. Media anilor de studii din perioada liceului.
CONTACT
Adresă: Aleea Universității, nr. 1, Campus, Corp A, parter,
Telefon: 0772 268 531; 0241 670 900, interior 11
E-mail: Secretariat_FT@univ-ovidius.ro
Website:https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-deteologie/ft-licenta/
Facebook: Facultatea de Teologie - UOC

În Universitatea Ovidius din Constanța, activitatea ID-IFR este
coordonată de Centrul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ
cu Frecvență Redusă (CID-IFR), are drept obiectiv principal formarea
universitară a absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin
programe de studii finalizate cu diplomă de licență.
În prezent, sunt acreditate patru programe de studii
universitare de licență la forma de Învățământ la Distanță (ID) și
șapte programe universitare de licență la forma de Învățământ cu
Frecvență Redusă (IFR), conform ofertei educaționale prezentate
mai jos.
ID și IFR sunt forme moderne de pregătire, în regim cu
taxă (achitabilă în 4 rate), care presupun activități la distanță (prin
intermediul platformei E-learning) și întâlniri periodice față în față
(cu prezență în campus / online sincron) programate în cursul
săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul
orar 8-20. Planul de învățământ, durata de școlarizare, numărul
de credite și diploma obținută sunt aceleași ca la învățământul cu
frecvență.
Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin
următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT),
teme de control (TC), activități aplicative asistate (AA)- activități
practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale
(AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față/
online sincron) – în medie 5 ore/săptămână.
Prezența la activitățile de tip AT, AA, examene și colocvii
(desfășurare față în față/online sincron) este obligatorie.
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ
Facultatea organizatoare: Facultatea de Științe Economice
Program de studii:
• Afaceri Internaţionale
• Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
• Contabilitate şi Informatică de Gestiune
• Finanţe şi Bănci
Diploma obținută: Licențiat în Științe Economice
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani
Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin
activități didactice aplicative (S - seminar, L - laborator, Lp – lucrări
practice, P – proiect, practică), care presupun întâlnirea studenților
cu cadrele didactice (față în față/online sincron) – în medie 14 ore/
săptămână.
Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate
față în față/online sincron), este obligatorie.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Facultatea organizatoare: Facultatea de Drept și Științe Administrative
Program de studii universitare de licență: Drept
Diploma obținută: Licențiat în Drept
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Drept și Științe Administrative
Program de studii: Administrație Publică
Diploma obținută: Licențiat în Științe Administrative
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Educație Fizică și Sport
Program de studii: Educație fizică și sportivă
Diploma obținută: Licențiat în Educație Fizică și Sport
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR
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Facultatea organizatoare: Facultatea de Științe ale Naturii și Științe
Agricole
Program de studii: Agricultură
Diploma obținută: Diplomă de Inginer
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Litere
Program de studii: Limba şi Literatura Română – O limbă și
Literatură Modernă (engleză, italiană)
Diploma obținută: Licențiat în Filologie
Statut/Durată studii: Acreditat / 3 ani IFR
Facultatea organizatoare: Facultatea de Inginerie Mecanică,
Industrială și Maritimă
Program de studii universitare de licență:
• Autovehicule Rutiere
• Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Diploma obținută: Diplomă de Inginer
Statut/Durată studii: Acreditat / 4 ani IFR
Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează
programe de studii la ID sau IFR, în conformitate metodologiile
proprii afișate pe site-ul Universității, secțiunea Admitere http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare dintre cele șase
facultăți organizatoare.
CONTACT
Adresă: Bulevardul Mamaia, nr. 124
Telefon: 0772 268 560; 0241 606 405
E-mail: id-ifr@univ-ovidius.ro
Website: http://idifr.univ-ovidius.ro
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DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Domeniul de studii: Științe ale Educației
Programul de studiu: Program de formare psihopedagogică, în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul I studenți și Nivel I Postuniversitar (pentru învățământ
gimnazial)

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I - STUDENȚI
Sesiunea iulie - august 2022
04 iulie - 05 august

Depunerea dosarelor de înscriere

Sesiunea septembrie 2022

Depunerea dosarelor de înscriere
Susținerea probelor de concurs
Afișarea listelor cu rezultatele provizorii.Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor. Afișarea listelor cu rezultate
Înmatricularea candidaților admiși
Afișarea listelor cu candidați dupa etapa I de înmatriculare
Înmatricularea candidaților admiși dupa etapa I de înmatriculare
Afișarea listelor cu rezultate finale

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I POSTUNIVERSITAR
Sesiunea iulie 2022

04-20 iulie
21-23 iulie
24 iulie
25 iulie
26 iulie
27-29
31 iulie
01-03 august
05 august

Depunerea dosarelor de înscriere
Susținerea probelor de concurs
Afișarea listelor cu rezultatele provizorii
Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor. Afișarea listelor cu rezultate
Înmatricularea candidaților admiși
Afișarea listelor cu candidați dupa etapa I de înmatriculare
Înmatricularea candidaților admiși dupa etapa I de înmatriculare
Afișarea listelor cu rezultate finale

05- 15 septembrie
16-17 septembrie
19 septembrie
21 septembrie
21-22 septembrie
23 septembrie
23-24 septembrie
26 septembrie

Depunerea dosarelor de înscriere
Susținerea probelor de concurs
Afișarea listelor cu rezultatele provizorii. Depunerea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor. Afișarea listelor cu rezultate
Înmatricularea candidaților admiși
Afișarea listelor cu candidați dupa etapa I de înmatriculare
Înmatricularea candidaților admiși dupa etapa I de înmatriculare
Afișarea listelor cu rezultate finale

Taxe de școlarizare

CALENDAR

05-16 septembrie
17, 19 septembrie
20 septembrie
21septembrie
21-23 septembrie
24 septembrie
26 septembrie
26 septembrie

Sesiunea septembrie 2022

Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic
(DPPD) este o structură universitară cu tradiţie în asigurarea
formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.
În cadrul Departamentului Pentru Pregătirea Personalului
Didactic se realizează pregătirea studenților şi a absolvenților de
studii superioare, care optează pentru profesia de cadru didactic,
precum şi formarea continuă şi perfecționarea pregătirii de
specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodica, a profesorilor
din învăţământul antepreşcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal,
postliceal şi superior.
Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la
programe de formare psihopedagogică, de nivel I sau II, concomitent
cu parcurgerea studiilor universitare de licență, respectiv de master,
având calitatea de student.
Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la
forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu
transferabile.
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• Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în
regim fără taxă și sunt admiși la Programul de formare, Nivel I,
vor urma cursurile acestui program în regim fără taxă.
• Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în
regim cu taxă și sunt admiși la Programul de formare, Nivel I,
vor urma cursurile acestui program în regim cu taxă.
Taxa de școlarizare pentru:
• studenții în regim cu taxă - 1000 lei/an.
• nivelul I Postuniversitar – 1850 lei
• nivel I Postuniversitar, dublă specializare – 2115 lei
Criterii de selecție: Probă interviu - 100%
Criterii de departajare:
1. Media generală de absolvire a liceului;
2. Media obținută la examenul de Bacalaureat.
CONTACT
Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar Studențesc nr.
1, parter, cam. 24
Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427
E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro
Website: http://dppd.univ-ovidius.ro
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