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Procedura de derulare a probei orale
la concursul de Admitere la Studii de Masterat
Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea „Ovidius” din Constanța
în sesiunea iulie-septembrie 2017
Prezenta procedura proprie a fost elaborată pe baza urmatoarelor documente:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
3. OMENCS nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii de masterat în
Universitatea Ovidius din Constanta în sesiunea iulie-septembrie 2017 adoptat în ședința Senatului
UOC în 9.02.2017 ;
5. Extrase din Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică (FMI) din datele de
6.02.2017, 27.02.2017, 15.05.2017.

1) Admiterea la programele de studii universitare de masterat la FMI se face prin concurs, cunoștințele
specifice domeniului de studiu fiind verificate prin proba orală.
2) Comisiile de evaluare a probei orale se aprobă de catre Consiliul Facultății, Consiliul de Administrație și
Senatul Universității Ovidius din Constanța.
3) Este interzisă includerea în orice comisie implicată în organizarea și desfășurarea admiterii a persoanelor
care au printre candidați rude de până la gradul II.
4) Proba orală se va susține in luna septembrie, după finalizarea înscrierilor, conform calendarului admiterii.
5) Data, ora şi denumirea sălilor unde va avea loc proba orală vor fi comunicate atât la avizierul facultății,

cât și pe site-ul FMI. Afişarea acestor informații se va face cel târziu în ziua anterioară susținerii probei
orale și este responsabilitatea Comisiei de Admitere pe facultate.
6) La începutul fiecărei zile în care se desfășoară proba orală, secretarul comisiei de admitere pe facultate
înmânează șefilor comisiilor de evaluare a probei orale borderourile pentru fiecare mebru al comisiei și
unul centralizator cu numele candidaților care vor fi evaluați. Fiecare membru al comisei va consemna
nota acordată candidatului în urma probei orale în borderoul primit. La sfărșitul fiecărei zile de evaluare,
secretarul comisiei de evaluare a probei orale va centraliza toate notele în borderoul centralizator și va
calcula nota la proba orală a fiecărui candidat. Borderoul individual se semnează de către membrul
comisiei. Borderoul centralizator se semnează de către întreaga comisie de evaluare a probei orale, după
care se predă, împreună cu borderourile individuale ale membrilor comisiei secretarului comisiei de
admitere pe facultate.
7) În cadrul probei orale, candidatul prezintă un eseu științific, elaborat în prealabil și răspunde la întrebările
adresate de membrii comisiei de evaluare a probei orale.
8) Eseul științific va fi elaborat conform tematicii de specialitate și cu respectarea structurii generale indicată
în ghidul de elaborare și redactare a eseului, aprobate în Consiliul facultății și afișate pe site-ul FMI
pentru fiecare program de studii universitare de masterat.
9) Fiecare membru al comisiei de evaluare a probei orale (inclusiv președintele comisiei și exclusiv
secretarul comisiei) acordă fiecărui candidat o notă întreagă cuprinsă între 1 și 10. Nota candidatului la
proba orală se calculează ca media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor acordate de
către membrii comisiei de evaluare.
10) La acordarea notei, fiecare membru al comisiei va avea în vedere: calitatea eseului scris, claritatea
expunerii orale, capacitatea de sinteză, rezultate originale (dacă există), relevanța bibliografiei folosite.
11) Nu se admit contestații pentru proba orală.
12) Rezultatele probei orale se afișează atât la avizierul facultății, cât și pe site-ul universității, respectiv al
facultății.
13) Candidatul care a obținut la proba orală notă sub 5 (cinci) este declarat respins.

DISPOZIȚII FINALE
(1) Alte precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea probei orale la Facultatea de Matematică și
Informatică se vor face publice prin afişare la sediul facultății și pe pagina web a instituției.
(2) Prezenta procedura a fost adoptată în ședința Consiliului Facultății din data de 15.05.2017 și
aprobată în ședința Senatului Universității “Ovidius” din Constanța din data de ……..

Decan,
Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff

