METODOLOGIE
proprie privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere
la studii universitare de Licență în
Facultatea de Matematica si Informatica
în sesiunile iulie şi septembrie 2018

Programul
Numarul
de studii
total de
Limba
universitare Forma de
credite
de
Domeniul
de licenta
invatamant transferabile predare
Informatică
IF
180
Romana
Informatică
Informatică
((în limba
engleză)
IF
180
Engleza
Matematică
IF
180
Romana
Matematică* Matematică
informatică
IF
180
Romana
*Admiterea la domeniul Matematica se face pe trunchi comun
1. Criterii specifice (selecție + departajare) pentru admiterea la Studii de licență




a. Criterii de selectie pentru candidatii cetateni romani:
Absolvent cu diploma/adeverinta de Bacalaureat
Promovarea, prin calificativul Admis, a probei eliminatorii: Scrisoare de intentie
Media de admitere se calculează se calculează cu 2 (două) zecimale (fără rotunjire),
numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:
Medie Admitere =

85  N1  15  N 2
, unde
100

N1 = media generala obtinuta la Examenul de Bacalaureat,
N2 =maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica, obtinute in cadrul
examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, acesteia i se va
atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line.
Candidatii la programul de studii Informatica in limba engleza (Computer Science) isi vor
certifica competenta lingvistica printr-un certificat de competente lingvistice la limba engleza / prin
promovarea probei de competenta lingvistica la limba engleza in cadrul Examenului de
Bacalaureat.
b. Criteriile de departajare pentru candidații romani cu aceeași medie de admitere sunt:

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

c. Criterii de selectie pentru candidatii cetateni straini, cu plata taxelor de scolarizare in
valuta:
Medie Admitere =

85  N1  15  N 2
, unde
100

N1= echivalentul Mediei generale la examenul de Bacalaureat, obtinut prin conversia notei
conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017,
N2 = echivalentul obtinut prin conversia conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN
3473/17.03.2017 a maximului dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica
obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste,
acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line
Participarea la concursul de admitere a cetatenilor straini este conditionata de primirea
atestatului de recunoastere a diplomei/scrisorii de acceptare de la forurile abilitate ale MEN,
inainte de finalizarea perioadei de inscriere la Concursul de Admitere.
d. Criteriile de departajare pentru candidații straini, care platesc taxa de scolarizare in
valuta si care au aceesi medie de admitere sunt:
1. N2 = echivalentul obtinut prin conversia conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN
3473/17.03.2017 a maximului dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica
obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste,
acesteia i se va atribui valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line
2. N1= echivalentul Mediei generale la examenul de Bacalaureat, obtinut prin conversia
notei conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017.

2. Reglementari privind procedura de inmatriculare la FMI
Candidatii sunt obligati sa urmareasca pe site-ul facultatii http://math.univovidius.ro/default.aspx?cat=Admitere anunturile referitoare la procedura si programul de
inmatriculare.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur
program de licenta, prezentând în acest sens actele originale la dosar in momentul
inmatricularii.
Inmatricularea presupune depunerea cererii de inmatriculare, impreuna cu dosarul
personal, care contine urmatoarele documente:

a. certificatul de nastere, în copie, cu certificarea conformității cu originalul1;
b. actul de identitate, in copie simpla;
c. certificatul de casatorie, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele), în
copie, cu certificarea conformității cu originalul1;
d. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2018, diploma ori adeverinta de
bacalaureat;
e. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student la studii de licenta, cu precizarea
regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este
inmatriculat, la o institutie de invatamant superior de stat sau particular (daca este
cazul);
f. documentul care atesta distinctia scolara obtinuta la olimpiadele scolare (daca este
cazul);
g. foaia matricola;
h. adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre
medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere
medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza;
i. 2 fotografii color, tip CI/BI;
j. chitanta de plata a taxei de inmatriculare;
k. fisa de inscriere si legitimatia de concurs, generate de platforma on-line;
l. scrisoare de intentie in original semnata de catre candidat.
De asemenea, la inmatriculare, candidatii declarati admisi sunt obligati sa semneze
contractul de studii care va fi anexat la dosarul personal al studentului.

3. Calendar admitere studii de licenta
Sesiunea iulie 2018
Activitati

Data

Înscriere

11.07 - 24.07.2018

Afișare liste provizorii (de verificare)

24.07.2018

Afișare liste definitive

25.07.2018

Înmatriculări

25.07-30.07.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați
admiși şi înmatriculați

30.07.2018

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoanele din Comisia de Admitere, unde are loc înscrierea, desemnate
să facă certificarea conformității, cu precizarea expresă că operațiunea de certificare se face exclusiv pe baza prezentării documentului în original de
către candidat (și nu a unei copii legalizate).
1

Sesiunea septembrie 2018
Activitati

Data

Înscriere

5.09 - 11.09.2018

Afișare liste provizorii (de verificare)

11.09.2018

Afișare liste definitive

12.09.2018

Înmatriculări

12.09.-15.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați
admiși şi înmatriculați

15.09.2018

4. Taxe
Taxe de scolarizare
Domeniul

Specializarea

Locuri Cu Taxă

Matematică

3100 RON

Matematică informatică

3100 RON

Informatică

3600 RON

Informatică (în limba engleză)

3800 RON

Matematică

Informatică

Pentru studenții straini din țări terțe UE (CPV) taxa de scolarizare pentru Studii de Licenta este
de 3300 EUR.
Taxe generale pentru admitere
Taxă

Valoare (lei sau Euro)

Taxă de înscriere

100 LEI pe dosar

Taxă de înmatriculare

100 Lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere 100 Euro
pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE
și CE

5. Comisia pentru evaluarea Scrisorii de intentie:
1. Conf. univ.dr. Aurelian Nicola,
2. Conf.univ.dr. Elena Pelican,
3. Conf.univ.dr. Crenguta Puchianu.

Decan,
Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff

