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 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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 Acest ghid conține 
informații despre programele 
de studii la nivel de master din 
oferta educațională a Universității 
Ovidius din Constanța pentru 
admiterea din anul 2022.



FACULTATEA DE ARTE

Domeniul de studii: Arte vizuale 
Programul de studii: Educația vizuală prin studiul peisajului și 
figurii
Taxă școlarizare: 7000 lei 

Criterii de selecție: 
• Proba 1a - Prezentarea unui portofoliu cu realizări artistice din 

creaţia personală, cu repere plastice din lucrarea de licenţă 
şi un proiect* de cercetare plastică cu susținerea teoretică a 
temei de disertație propusă de candidat;

• Proba 1b – Interviu menit să reliefeze coerența proiectului de 
cercetare propus de candidat și opțiunea pentru specializare.  
Acestea însoţite şi de un Curriculum Vitae care să conţină  
informaţii personale, activităţi / preocupări care să ateste 
interesul pentru domeniul artelor vizuale. 

*Proiectul va avea următoarea structură: 
• text (maximum 3 pagini/ 8.500 – 9.000 semne) care să  cuprindă: 

tema cercetării plastice, argument de natură teoretică, direcții 
de dezvoltare ale temei propuse, abordări posibile, etape de 
lucru, bibliografie (minimum 10 titluri); 

• schițe personale pentru proiectul de cercetare (schițe de 
documentare, schițe-proiect, schițe de compoziție etc.);

• dimensiuni maxime 30x40 cm.; tehnica la alegere: tempera, 
acrilic, acuarelă, creion, cărbune, pastel, colaj etc.;

• documentare (imagini care să reflecte raportarea cercetării 
plastice personale la repere din istoria artelor vizuale).

Criterii de departajare: 
1. Media examenului de licență;
2. Nota de la proba 1 a examenului de licență.

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-22 iulie 2022;
• Proba I: 25 iulie 2022, ora 10:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 26 iulie 

2022, ora 18:00;
• Înmatricularea candidaților declarați admiși: 27-28 iulie 2022, 

orele: 09-17;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși și 

înmatriculați: 28 iulie 2022, ora 18:00; 
• Afișarea listelor finale privind candidații admiși și înmatriculați: 

29 iulie 2022, ora 11:00. 

Domeniul de studii: Teatru și artele spectacolului
Programul de studii: Arta actorului de film
Taxă școlarizare: 7500 lei 

Criterii de selecție: 
ETAPA I (dosar) * :

• CV;
•  monolog (selftape cu text obligatoriu*);
• *prezentare (selftape, care să includă răspunsul la întrebarea: 

„Ce te motivează să dai examen la masteratul de arta actorului 
de film”) maximum 2 minute; 

Sesiunea iulie 2022

4-26 iulie
26, 27, 29 iulie

27, 28, 29, 30 iulie
28, 29, 30 iulie

29, 30, 31 iulie

Înscrierea candidaților
Afișarea listelor privind candidații declarați 
admiși
Înmatricularea candidaților declarați admiși
Afișarea listelor privind candidații declarați 
admiși și înmatriculați
Afișarea listelor finale privind candidații 
admiși și înmatriculați

4 5

CA
LEN

D
A

R



ETAPA II
PROBA I – pondere notă 50% 

• Discuții pe baza materialelor trimise.
PROBA II - pondere notă 50% 

• Interviu cu candidatul (15 min).

** Textul se afișează pe site-ul Facultății de Arte – ADMITERE – 
ANUNȚURI ADMITERE sau poate fi solicitat la adresa de e-mail: 
ao.fa@365.univ-ovidius.ro.

Criterii de departajare: 
1. Media examenului de licență;
2. Nota de la proba 1 a examenului de licență.

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-24 iulie 2022;
• Proba I - 25 iulie 2022, ora 14:00;
• 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: Teatru și artele spectacolului
Programul de studii: Arta actorului de music-hall
Taxă școlarizare: 7500 lei 

Criterii de selecție: 
Proba I: Interviu - susținerea teoretică a temei de disertație propusă 
de candidat – pondere notă 50;
Proba II: practic - pondere notă 50%. Candidatul trebuie să prezinte 
un recital de maxim 10 min.

Criterii de departajare: 
1. Media examenului de licență;
2. Nota de la proba 1 a examenului de licență.

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-26 iulie 2022;
• Proba I - 27 iulie 2022, ora 09:00;
• Proba II: 28 iulie 2022, ora 09:00;
• 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: Muzică 
Programul de studii: Arta educației muzicale 
Taxă școlarizare: 7000 lei 

Criterii de selecție: 
Proba I: Vocațională – oral – pondere în nota finală 50%

• Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi/sau 
fa, într-o tonalitate cu până la 4 (patru) alteraţii la armură, în 
măsura de 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 timpi, cu formule ritmice complexe 
ca dificultate; analiza ritmico-melodică a solfegiului care să 
reflecte cunoștințele aprofundate ale candidatului în domeniul 
muzical. 

Proba II: Interviu – oral – pondere în nota finală 50%
• Prezentarea unei teme propuse de către candidat. În urma 

discuţiei se vor evalua şi cunoştinţele muzicale generale.

Criterii de departajare: 
1. Media examenului de licență;
2. Nota de la proba 1 a examenului de licență.

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-26 iulie 2022;
• Loc desfășurare: Sala Cămin 2, etaj 2 (Bd. Mamaia, nr. 124);
• Proba I - 27 iulie 2022, ora 15:00;
• Proba II: 28 iulie 2022, ora 16:00;
• Afișarea listelor privind candidații declarați admiși: 29 iulie 2022, 

ora 09:00;
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• 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: Muzică 
Programul de studii: Arta spectacolului liric 
Taxă școlarizare: 7500 lei 

Criterii de selecție: 
PROBA I: practic - pondere notă 50%  

• 3 (trei) piese din repertoriul universal (compozitori diferiți), 
pondere 50% din nota finală. 

PROBA II: Interviu - oral - pondere notă 50% 
• susținerea teoretică a temei de disertație propusă de candidat 

– pondere 50% din nota finală.

Criterii de departajare: 
1. Media examenului de licență;
2. Nota de la proba 1 a examenului de licență.

Calendar admitere
• Înscriere candidați: 4-24 iulie 2022;
• Proba I - 25 iulie 2022, ora 16:00;
• Proba II: 26 iulie 2022, ora 10:00;
• 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-ar-
te/fa-master/
Facebook: Facultatea De Arte UOC
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FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

Domeniul de studii: Inginerie civilă și instalații
Programul de studii: Ingineria structurilor de construcții
Taxă școlarizare: 3900 lei 

Criterii de selecție: Medie Admitere = 60% notă proba orală + 40% 
media generală a examenului de licență/diplomă.

Criterii de departajare: 
1. Media generală de absolvire a studiilor de licență; 
2. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și 

de specialitate de la examenul de diplomă/licență; 
3. Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării 

de licență.

Domeniul de studii: Inginerie civilă și instalații
Programul de studii: Ingineria și managementul proiectelor de 
construcții
Taxă școlarizare: 3900 lei 

Criterii de selecție: Medie Admitere = 60% notă proba orală + 40% 
media generală a examenului de licență/ diploma.

Criterii de departajare: 
1. Media generală de absolvire a studiilor de licență; 
2. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și 

de specialitate de la examenul de diplomă/licență; 
3. Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării 

de licență.

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/facul-
tatea-de-constructii/fc-master/
Facebook: Facultatea de Constructii (Constanta)
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Înscrierea online a candidaților
Afișarea listelor privind programarea probei orale a 
candidaților înscriși
Susținerea probei orale a candidaților înscriși
Afișarea rezultatelor probei orale și a listelor definitive
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 iulie 2022

11-20 iulie 
21 iulie 

22 iulie
23 iulie 
25-27 iulie 

28 iulie 

Înscrierea online a candidaților
Afișarea listelor privind programarea probei orale
Susținerea probei orale a candidaților înscriși
Afișarea rezultatelor probei orale și a listelor definitive
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

Sesiunea septembrie 2022

05-09 septembrie 
09 septembrie
10 septembrie
12 septembrie
12-14 septembrie

15 septembrie
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FACULTATEA DE DREPT 
ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept maritim 
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept public
Taxă școlarizare: 4000 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Proceduri judiciare de drept privat și profesii 
juridice
Taxă școlarizare: 4000 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Științe penale 
Taxă școlarizare: 4000 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.
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Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Susținerea probei de concurs 
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 

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

Sesiunea iulie 2022

Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Susținerea probei de concurs 
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

05-11 septembrie
12 septembrie
12 septembrie
13-14 septembrie
14 septembrie
15 septembrie
15 septembrie

Sesiunea septembrie 2022
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Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

Domeniul de studii: Științe Administrative
Programul de studii: Administrație europeană. Instituții și politici 
publice 
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

Domeniul de studii: Științe Administrative
Programul de studii: Managementul instituțiilor publice
Taxă școlarizare: 4000 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba orală sub formă de interviu + 50% 

media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;  
2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a 

lucrării de licență;   
3. Nota obținută la evaluarea cunoștințelor fundamentale de 

specialitate.

IFR - Învățământ cu frecvență redus

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-master/
Facebook: Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Universitatea 
“Ovidius”
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FACULTATEA DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Domeniul de studii: Știința sportului și educației fizice
Programul de studii: Educație fizică și sport școlar
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
Proba 1 - Eseu de admitere; 
Proba 2 - Media examenului de licenţă. Ponderea notei finale este:  

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.

Perioadă de înscriere
Evaluare eseu admitere 
Afișarea rezultatelor provizorii / Depunerea contestațiilor
Rezolvarea contestațiilor / Afișarea rezultatelor definitive
Înmatriculări
Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și 
înmatriculați)

04-24 iulie
25 iulie
26 iulie
27 iulie 
27-29 iulie
30 iulie

Sesiunea iulie 2022

Perioadă de înscriere
Evaluare eseu admitere 
Afișarea rezultatelor provizorii / Depunerea contestațiilor
Rezolvarea contestațiilor / Afișarea rezultatelor definitive
Înmatriculări
Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și 
înmatriculați)

05-11 septembrie
12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie 
13-15 septembrie
15 septembrie

Sesiunea septembrie 2022

Domeniul de studii: Știința sportului și educației fizice
Programul de studii: Kinetoterapie, recuperare și reeducare 
motrică
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
Proba 1 - Eseu de admitere; 
Proba 2 - Media examenului de licenţă. Ponderea notei finale este:  

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.

Domeniul de studii: Știința sportului și educației fizice
Programul de studii: Performanță în sport
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
Proba 1 - Eseu de admitere; 
Proba 2 - Media examenului de licenţă. Ponderea notei finale este:  

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.

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/facul-
tatea-de-educatie-fizica-si-sport/fefs-master/
Facebook: Facultatea de Educatie Fizica si Sport
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FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ,
INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ

Domeniul de studii: Inginerie mecanică 
Programul de studii: Optimizarea tehnologiilor portuare și a 
funcționării utilajelor
Taxă școlarizare: 1800 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 50%  media de absolvire a studiilor de licenţă 

+ 50% nota obţinută la proba orală.                  
               
Criterii de departajare: 

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

cunoştinţelor de specialitate).

Înscrieri online - platforma admitere UOC

Afișare liste provizorii (de verificare) și program 
participare la proba orală (interviu)
Susținerea probei orale (interviu)

Afișare liste definitive 
Înmatriculări (secretariat FIMIM)
Afișare liste finale cu candidați declarați admiși și 
înmatriculați

Sesiunea iulie 2022

04-25 iulie 
(termen limită ora 16:00)
25 iulie 

26 iulie 
(orele 12:00-20:00) 
27 iulie  
28-29 iulie
30 iulie 
   

Înscrieri online - platforma admitere UOC

Afișare liste provizorii (de verificare) și program 
participare la proba orală (interviu)
Susținerea probei orale (interviu)

Afișare liste definitive 
Înmatriculări (secretariat FIMIM)

Afișare liste finale cu candidați declarați admiși și 
înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022

05-10 septembrie 
(termen limită ora 16:00)
10 septembrie

11 septembrie 
(orele 12:00-20:00) 
12 septembrie 
12-15 septembrie
(orele 09:00-18:00)
15 septembrie

Domeniul de studii: Inginerie industrială 
Programul de studii: Calitate și certificare în construcțiile sudate
Taxă școlarizare: 1800 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 50%  media de absolvire a studiilor de licenţă 

+ 50% nota obţinută la proba orală.                  
               
Criterii de departajare: 

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

cunoştinţelor de specialitate).

Domeniul de studii: Arhitectură navală 
Programul de studii: Ingineria sistemelor și echipamentelor 
navale avansate
Taxă școlarizare: 1800 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 50%  media de absolvire a studiilor de licenţă 

+ 50% nota obţinută la proba orală.                  
               
Criterii de departajare: 

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

cunoştinţelor de specialitate).

Domeniul de studii: Inginerie și management
Programul de studii: Ingineria și managementul sistemelor de 
producție
Taxă școlarizare: 1800 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 50%  media de absolvire a studiilor de licenţă 

+ 50% nota obţinută la proba orală.                  
      

         



Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a studiilor de licenţă; 
2. Nota obţinută la proba orală; 
3. Nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea 

cunoştinţelor de specialitate).

*** 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 Departamentul pentru studenți străini din cadrul Universitătii 
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-master/
Facebook: Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și 
Maritimă
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Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Antropologie și istorie europeană
Taxă școlarizare: 3500 lei 

Criterii de selecție:  
• Medie admitere = 50% interviu pe baza unui proiect menit să 

ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, 
orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a 
demersului + 50% media obţinută la examenul de licenţă.

Criterii de departajare:
1. Nota obținută  la proba I a examenului de licență;
2. Nota obținută la proba a II-a a examenului de licență;

Domeniul de studii: Istorie
Programul de studii: Relații internaționale în secolele XIX - XXI. 
Istorie și diplomație
Taxă școlarizare: 3500 lei 

FACULTATEA DE ISTORIE 
ȘI ȘTIINȚE POLICE 

Sesiunea iulie 2022

14-20 iulie 
20 iulie 
21 iulie
22-23 iulie 

Înscrieri
Afișarea listelor de verificare
Probe de concurs 
Confirmarea locului și înmatriculări

Sesiunea septembrie 2022

Înscrieri
Afișarea listelor de verificare
Probe de concurs 
Confirmarea locului și înmatriculări

05-12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie
14 septembrie

21

-14 - 23 iulie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare 
pentru toate domeniile de studii, după cum urmează: 

-05 - 14 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înma-
triculare pentru toate domeniile de studii, după cum urmează: 
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Criterii de selecție:  
• Medie admitere = 50% interviu pe baza unui proiect menit să 

ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, 
orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a 
demersului + 50% media obţinută la examenul de licenţă.

Criterii de departajare:
1. Nota obținută  la proba I a examenului de licență;
2. Nota obținută la proba a II-a a examenului de licență;

CONTACT 

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-is-
torie-si-stiinte-politice/fisp-master/
Facebook: Facultatea de Istorie și Științe Politice - FISP Oficial
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Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Comunicare și discurs intercultural în spațiul 
european
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Criterii de selecție:  
1. Eseu motivațional (în limba română) – 50 % ;
2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei 

obținute la lucrarea de licență – 50 %.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de 

licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Studii anglo-americane
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Sesiunea iulie 2022
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

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

FACULTATEA DE LITERE

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

28 iulie

Sesiunea septembrie 2022

23
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Criterii de selecție:  
1. Eseu motivațional (în limba engleză) – 50 % ;
2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei 

obținute la lucrarea de licență – 50 %.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de 

licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Studii de românistică 
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Criterii de selecție:  
1. Eseu motivațional (în limba română) – 50 %; 
2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei 

obținute la lucrarea de licență – 50 %.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență; 
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de 

licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Limbile moderne în dinamică plurilingvă
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Criterii de selecție:  
1. Eseu motivațional (în limbile franceză și engleză) – 50 %;
2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei 

obținute la lucrarea de licență – 50 %.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență; 
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de 

licență.

Domeniul de studii: Științele comunicării
Programul de studii: Relații publice și dezvoltare interculturală 
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Criterii de selecție:  
1. Eseu motivațional (în limba română) – 50 %; 
2. Media mediei anilor de studii universitare de licență și a notei 

obținute la lucrarea de licență – 50 %.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență; 
2. Media generală a anului terminal de studii universitare de 

licență.

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-de-
litere/fl-master/
Facebook: Facultatea de Litere



Domeniul de studii: Matematică
Programul de studii: Matematică școlară avansată
Taxă școlarizare: 3800 lei 

Criterii de selecție:  
• Medie admitere = 75% media la examenul de licență + 25% 

notă probă orală.

Criterii de departajare: 
1. Media generală obținută la examenul de licență; 
2. Nota obținută la proba orală de admitere; 
3. Nota la proba de susținere a lucrării de licență;
4. Nota la proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate din cadrul examenului de licență.

26 27

FACULTATEA DE MATEMATICĂ 
ȘI INFORMATICĂ

Înscriere
Desfășurarea probei de concurs admitere
Afișare liste definitive I
Înmatriculări

Afișare liste definitive II
Înmatriculări

Afișare liste finale cu candidații declarați 
admiși și înmatriculați

Sesiunea iulie 2022

04-18 iulie (până la ora 14:00)
19 iulie, ora 09:00
19 iulie 
20- 22 iulie între orele 09:00-17:00
23 iulie între orele 09:00-13:00
25 iulie între orele 09:00-17:00
26 iulie între orele 09:00-12:00
26 iulie
27-28 iulie între orele 09:00 -17:00
29 iulie între orele 09:00 -12:00
29 iulie 

Înscriere
Desfășurare probă concurs admitere
Afișare liste definitive I
Înmatriculări

Afișare liste finale cu candidați 
declarați admiși și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022

05-11 septembrie (până la ora 14:00)
12 septembrie, ora 09:00
12 septembrie 
13-14 septembrie între orele 09:00-17:00
15 septembrie între orele 09:00-14:00
15 septembrie

CA
LEN

D
A

R

Domeniul de studii: Informatică
Programul de studii: Medii virtuale multimodale distribuite 
Taxă școlarizare: 3800 lei 
Criterii de selecție:  

• Medie admitere = 75% media la examenul de licență + 25% 
notă probă orală.

Criterii de departajare: 
1. Media generală obținută la examenul de licență; 
2. Nota obținută la proba orală de admitere; 
3. Nota la proba de susținere a lucrării de licență;
4. Nota la proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate din cadrul examenului de licență.

Domeniul de studii: Informatică
Programul de studii: Cyber security and Machine Learning
Taxă școlarizare: 4000 lei 

Criterii de selecție:  
• Medie admitere = 75% media la examenul de licență + 25% 

notă probă orală (susținută în limba engleză).

Criterii de departajare: 
1. Media generală obținută la examenul de licență; 
2. Nota obținută la proba orală de admitere; 
3. Nota la proba de susținere a lucrării de licență; 
4. Nota la proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate din cadrul examenului de licență.

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-de-
matematica-si-informatica/fmi-master/
Facebook: Ovidius.mate.info
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FACULTATEA DE MEDICINĂ

Domeniul de studii: Medicină 
Programul de studii: Managementul instituțiilor și al serviciilor 
medicale și farmaceutice
Taxă școlarizare: 5000 lei 

Criterii de selecție: 
1. Interviu (50%); 
2. Evaluare dosar (media examenului de licență 50%).

Criterii de departajare: 
1. Nota la proba nr. 1 la examenul de licență; 
2. Nota la proba nr. 2 la examenul de licență.

Sesiunea septembrie 2022

01-11 septembrie 
12 septembrie
12 septembrie
13-14 septembrie

Înscrieri
Desfășurare probă concurs
Afișare liste definitive 
Înmatriculări
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* Examenul pentru cetăţenii străini din state terțe UE, SEE şi CE pe 
locurile alocate constă într-un concurs pe baza evaluării dosarelor, 
cu aplicarea grilei de punctaj din Metodologia şi procedurile proprii 
ale Facultăţii de Medicină.

Departajarea candidaţilor cu punctaje finale egale se face în funcţie 
de:

• media la licență sau la altă formă a examenului de finalizare a 
studiilor;

• media ponderată a anilor de studiu de licență.

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/facultatizmedicina/fm-
master/



Domeniul de studii: Psihologie 
Programul de studii: Psihodiagnoza personalității
Taxă școlarizare: 3700 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% media probei orale sub formă de 

interviu (prezentarea unui proiect de cercetare științifică) + 
50% media examenului de licenţă.

Criterii de departajare: 
1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea 

descrescătoare a acestora; 
2. Media examenului de licență; 
3. Media anilor de studii de licență.

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Sesiunea iulie 2022
04-20 iulie, închidere 
platformă: 20 iulie, ora 16:00
21 iulie
22 iulie

22 iulie
23 iulie 
23-26 iulie 
27 iulie

27-29 iulie 
30 iulie

Înscrieri

Probă interviu
Afișare listelor provizorii cu candidații în ordinea 
descrescătoare a mediilor 
Contestații
Afișarea listelor definitive 
Înmatriculări pentru toate programele de master
Afișarea listelor definitive după retragerea 
candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților 
aflați în așteptare
Înmatriculări pentru toate programele de masterat
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși 
și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022
Înscrieri

Probă interviu
Afișare listelor provizorii cu candidații în ordinea 
descrescătoare a mediilor 
Contestații
Afișare listelor definitive 
Înmatriculări pentru toate programele de master
Afișarea listelor definitive după retragerea 
candidaților neînmatriculați și urcarea candidaților 
aflați în așteptare
Înmatriculări pentru toate programele de master
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși 
și înmatriculați

05-08 septembrie, închidere 
platformă: 09 sept. ora 14:00
08 septembrie
09 septembrie

09 septembrie 
10 septembrie
10-12 septembrie
12 septembrie 

13-14 septembrie
15 septembrie

Domeniul de studii: Științe ale educației 
Programul de studii: Management educațional
Taxă școlarizare: 3700 lei

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% media probei orale sub formă de 

interviu (prezentarea unui proiect de cercetare științifică) + 
50% media examenului de licenţă.

Criterii de departajare: 
1. Notele obţinute la proba de concurs-interviu, în ordinea 

descrescătoare a acestora; 
2. Media examenului de licență; 
3. Media anilor de studii de licență.

CONTACT

Adresă: Bd. Mamaia, nr. 124, CP 900527
Telefon: 0772 268 528; 0241 606 470
E-mail: secretariat_FPSE@univ-ovidius.ro
Website: https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facul-
tatea-de-psihologie-si-stiintele-educatiei/fpse-master/
Facebook: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UOC
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Domeniul de studii: Chimie    
Programul de studii: Chimia și managementul calității produselor 
de consum în relație cu mediul
Taxă școlarizare: 3750 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% probă orală cu notă + 50%  media 

examenului de licență/diploma. 

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de 
licenţă;

2. Media de absolvire a anilor de studii. 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE
ȘI INGINERIE 

Sesiunea Iulie 2022

04-22 iulie
23 iulie
23 iulie
25 iulie
26-27 iulie
27 iulie

28-29 iulie

29 iulie

Înscriere
Desfășurare probe concurs admitere 
Afișare rezultate probe concurs
Afișare liste inițiale 
Înmatriculări
Afișarea listelor intermediare, cu candidații declarați admiși și 
înmatriculați
Înmatricularea candidaților aflați pe lista de așteptare în cazul în 
care rămân locuri neocupate
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați

Sesiunea septembrie 2022

05-09 septembrie
10 septembrie
10 septembrie
12 septembrie
13-14 septembrie
15 septembrie

Înscriere
Desfășurare probe concurs admitere 
Afișare rezultate probe concurs
Afișare liste inițiale 
Înmatriculări
Afișarea listelor finale cu candidații declarați admiși și 
înmatriculați

Domeniul de studii: Chimie    
Programul de studii: Chimie clinică 
Taxă școlarizare: 3750 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% probă orală cu notă + 50%  media 

examenului de licență/diploma. 

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de 
licenţă;

2. Media de absolvire a anilor de studii. 

Domeniul de studii: Inginerie chimică 
Programul de studii: Tehnologii și management în prelucrarea 
petrolului
Taxă școlarizare: 3750 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% probă orală cu notă + 50%  media 

examenului de licență/diplomă. 

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de 
licenţă;

2. Media de absolvire a anilor de studii. 

Domeniul de studii: Inginerie chimică 
Programul de studii: Ingineria sistemelor cu surse energetice 
regenerabile
Taxă școlarizare: 3750 lei

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% probă orală cu notă + 50%  media 

examenului de licență/diplomă. 
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Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate (proba1) a examenului de 
licenţă;

2. Media de absolvire a anilor de studii. 

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-de-
stiinte-aplicate-si-inginerie/fsai-master/
Facebook: Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Constanța
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Domeniul de studii: Agronomie 
Programul de studii: Agricultură ecologică  
Taxă școlarizare: 3700 lei  

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 30% media la examenul de licența + 40% 

nota la interviu + 30% media anilor de studii. 

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare 

a cunoștințelor de specialitate); 
2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Domeniul de studii: Agronomie 
Programul de studii: Controlul și monitorizarea calității produselor 
agricole 
Taxă școlarizare: 3700 lei  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII
ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE

Sesiunea iulie 2022

04-17 iulie
17 iulie 
18 iulie
18 iulie
19-25 iulie 
26 iulie 
26-27 iulie
28 iulie 

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

Sesiunea septembrie 2022

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

Înscrieri pentru toate domeniile de studii
Interviu de admitere 
Afișarea listelor cu candidații declarați admiși și respinși 
Înmatriculări
Afișarea primei liste de înmatriculați
Înmatriculări
Afișarea listei definitive 
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Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 30% media la examenul de licență + 40% 

nota la interviu + 30% media anilor de studii. 

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare 

a cunoștințelor de specialitate); 
2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Domeniul de studii: Știința mediului
Programul de studii: Analiza și evaluarea impactului de mediu
Taxă școlarizare: 3700 lei  

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 30% media la examenul de licență + 40% 

nota la interviu + 30% media anilor de studii. 

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare 

a cunoștințelor de specialitate); 
2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Domeniul de studii: Biologie 
Programul de studii: Conservarea biodiversității 
Taxă școlarizare: 3700 lei  

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 30% media la examenul de licență + 40% 

nota la interviu + 30% media anilor de studii. 

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare 

a cunoștințelor de specialitate); 
2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Domeniul de studii: Geografie  
Programul de studii: Geografie aplicată și evaluarea resurselor 
turistice
Taxă școlarizare: 3700 lei  

Criterii de selecție: 
• Medie Admitere = 30% media la examenul de licența + 40% 

nota la interviu + 30% media anilor de studii. 

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare 

a cunoștințelor de specialitate); 
2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

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-de-
stiinte-ale-naturii-si-stiinte-agricole/fsnsa-master/
Facebook: Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - 
Secretariat 
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Domeniul de studii: Administrarea afacerilor 
Programul de studii: Administrarea afacerilor în turism, comerț și 
servicii
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

Sesiunea iulie 2022

04-19 iulie,
până la ora 12:00
19 iulie 
19-20 iulie
20-21 iulie 
22-24 iulie, 
până la ora 16:00
25 iulie 

26-27 iulie, 
până la ora 16:00
27-28 iulie 

Înscrieri online

Afișarea listelor provizorii cu rezultate obținute la Eseu
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,
până la ora 12:00
09 septembrie
09-10 septembrie
10-11 septembrie
12-13 septembrie, 
până la ora 16:00
13 septembrie

14 septembrie, 
până la ora 16:00
15 septembrie 

Înscrieri online

Afișarea listelor provizorii cu rezultate obținute la Eseu
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

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor 
Programul de studii: Administrarea și auditul proiectelor de 
afaceri
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Domeniul de studii: Administrarea afacerilor 
Programul de studii: Asigurarea calității în afaceri
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Domeniul de studii: Contabilitate  
Programul de studii: Contabilitatea și auditul afacerilor
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.
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Domeniul de studii: Contabilitate  
Programul de studii: Tehnici contabile și financiare pentru 
gestiunea afacerilor
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Domeniul de studii: Finanțe 
Programul de studii: Finanțe corporative și bănci
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

Domeniul de studii: Economie și afaceri internaționale  
Programul de studii: Administrarea afacerilor internaționale
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.
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Domeniul de studii: Management 
Programul de studii: Managementul organizaţiilor publice şi 
private
Taxă școlarizare: 3600 lei 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 80% media obţinută la examenul de finalizare 

a studiilor de licenţă + 20% nota obţinută la evaluarea eseului. 

Criterii de departajare: 
1. Media anilor de studii universitare de licenţă;
2. Media ultimului an de studii universitare de licenţă.

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-de-
stiinte-economice/fse-master/
Facebook: Facultatea de Științe Economice- Universitatea ”Ovidius” 
din Constanța
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Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Exegeză biblică  
Taxă școlarizare: 1500 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 

50%;
2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

prezentare și susținere a lucrării de licență; 
2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 
3. Media anilor de studii de licență.

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Sesiunea iulie 2022

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

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

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

05-12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie
13 septembrie
14 septembrie
14 septembrie
15 septembrie
15 septembrie
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Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Managementul turismului religios
Taxă școlarizare: 1500 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 

50%;
2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

prezentare și susținere a lucrării de licență; 
2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 
3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Pastorație și viață liturgică
Taxă școlarizare: 1500 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 

50%;
2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

prezentare și susținere a lucrării de licență; 
2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 
3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Teologie - Studii juridico-canonice ale celor 
trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)
Taxă școlarizare: 1500 lei / semestru 
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Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 

50%;
2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

prezentare și susținere a lucrării de licență; 
2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 
3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
Taxă școlarizare: 1500 lei / semestru 

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea cunoștințelor specifice domeniului: 

50%;
2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

prezentare și susținere a lucrării de licență; 
2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de 

evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 
3. Media anilor de studii de licență.

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-de-
teologie/ft-master/
Facebook: Facultatea de Teologie - UOC
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DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC

Sesiunea iulie 2022

Sesiunea septembrie 2022

Domeniul de studii: Științe ale Educației
Programe de studii: 

• Masterat didactic în Psihologie 
• Masterat didactic în Biologie
• Masterat didactic în Administrarea afacerilor
• Masterat didactic în Științe inginerești aplicate

Taxe de școlarizare: 3400 lei/an

Criterii de selecție: 
• Media de la studiile de licență  - 50%;
• Scrisoare de intenție -50%.

Criterii de departajare: 
1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;
2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licenţă.

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

21septembrie
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 

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

05 august

MASTER DIDACTIC 
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Domeniul de studii: Științe ale Educației
Programul de studiu: Program de formare psihopedagogică, în 
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, 
Nivelul II masteranzi și Nivel II Postuniversitar (pentru învățământ 
liceal, postliceal, universitar). 

Taxe de școlarizare

• Masteranzii care urmează cursurile unei facultăți din UOC în 
regim fără taxă și sunt admiși la Programul de formare, Nivel 
II, vor urma cursurile acestui program în regim fără taxă.

• Masteranzii care urmează cursurile unei facultăți din UOC în 
regim cu taxă și sunt admiși la Programul de formare, Nivel II, 
vor urma cursurile acestui program în regim cu taxă. 

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 

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

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II - MASTERANZI

Sesiunea iulie 2022
PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II POSTUNIVERSITAR 

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 

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 

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

Sesiunea septembrie 2022

Sesiunea iulie 2022 Taxa de școlarizare pentru:
• masteranzii în regim cu taxă - 1000 lei/an.
• nivelul II  Postuniversitar – 1850 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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DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC


