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Anexa 8 - Criterii de admitere gi condilii speciale - FACULTATEA DE $TINTE

l. Consideratiigenerale

Facultatea de $tiinge organizeazd Concurs de admitere la urmitoarele forme de
invSlimint:
- studii universitare de licen|6zi,pe locuri subvenlionate de la bugetul de stat gi pe locuri cu taxi
de 5colarizare;
- studii universitare de masteral zi, pe locuri subvenlionate de la bugetul de stat 5i pe locuri cu
taxi de gcolarizare;

Domeniile de licenfi, specializirile gi cifrele de gcolarizare sunt prezentate in Anexo g.7
care face parte integranti din acest Regulament.

Probele de concurs pe domeniide licen!5 gi modalitatea de calculare a mediei de admitere
sunt prezentate in Anexa 8.L. Probele de concurs pe domenii de masterat, continutul gi probele de
concurs pentru programele de Educalie fizici gi Sport gi modalitatea de calculare a mediei de
admitere sunt prezentate in Anexa 8.2. Anexele fac parte integranti din prezentul Regulament.

Concursul se poate desfigura in doud sesiuni in perioada iutie-septembrie zazl. A doua
sesiune de admitere se def5goari, cu acordul comisiei de admitere a Facultilii de gtiinfe, in
funcfie de numirul de locuri (bugetare gi cu taxS) la studiile de licenlS 5i masterat rimase
neocupate dupi prima sesiune de admitere. Calendarul admiterii este detaliat astfel:

a) Calendaruladmiterii la studiile de licen!5 pentru admiterea in anu! t, toate domeniile:
al| Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de licenti, forma de ?nvitimant zi

(admiterea in anul l)
Pentru toate domeniile de licenli calendarul activitSlilor de admitere este urmitorul:
r 1 martie 2A2l. - deschiderea platformei pentru inscriere
o g - 18 iulie 2A21- inscrieri
o g - 20 iulie 2021. - validare dosare
. 27 iulie 2O2l - prob5 de competenfi lingvistici
o 2t-22iulie 2O2!- probe sportive
. 23 iulie 2021- afigarea listelor initiale

' 23 - 28 iulie 2OZt - perioada de confirmare - locuri bugetate gi locuri cu taxi
o 29 iulie - 2 august 2021. - perioada de confirmare - locuri bugetate gi locuri cu taxi

dupi glisare

' 3 august2O2T afi5area listelor cu rezultatele finale dupi confirmiri - locuri bugetate gi

cu taxi

Confirmarea consti in completarea figei de inscriere in anul l, semnarea contractului gi

achitarea primei trange din taxa de gcolarizare pentru studenlii cu taxi (inscriere in anul l).
Atentie: neconfirmarea in perioada stabiliti duce la eliminarea candidatului din listele

candidalilor reugili (de pe listele cu locurile bugetate gi locurile cu taxi)




































































