METODOLOGIE
proprie privind organizarea şi desfășurarea Concursului de Admitere
la studii universitare de Master în
Facultatea de Matematica si Informatica
în sesiunile iulie şi septembrie 2018
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1. Criterii specifice (selecție + departajare) admitere studii master





a. Criterii de selectie pentru candidatii cetateni romani, respectiv pentru cei din
UE,SEE,CE:
Absolvent cu diplomă/adeverință de Licență
Concurs prin susținerea unui eseu în cadrul unei probe orale de verificare a cunoștințelor
specifice domeniului.
Media de admitere se calculează cu 2 (două) zecimale (fără rotunjire), după următoarea
formulă:
Medie Admitere =
unde

75  N1  25  N 2
,
100

N1 = media generală obținută la examenul de Licență,
N2= nota obținută la proba orală de admitere.

1.
2.
3.
4.

b. Criteriile de departajare pentru candidații romani, respectiv pentru cei din UE, SEE,
CE cu aceeași medie de admitere:
Media generală obținută la examenul de Licență;
Nota obținută la proba orală de admitere;
Nota la proba de Sustinere a lucrării de Licență;
Nota la proba de Verificare a cunostintelor fundamentale si de specialitate din cadrul
examenului de Licenta.
c. Criterii de selectie pentru candidatii straini care achita taxa de scolarizare in valuta:

Medie Admitere =

75  N1  25  N 2
, unde
100

N1=Media la examenul de Licenta (sau echivalentul punctajului conform
OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017),
N2=Notă obtinuta la proba orală de admitere
d. Criterii de departajare pentru candidatii straini care achita taxa de scolarizare in
valuta si care au aceeasi medie de admitere:
1. Media generala obtinuta la examenul de licenta (sau echivalentul punctajului
conform OMENCTS 3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017)
2. Nota obtinuta la proba orala de admitere

2. Procedura de organizare, sustinere si evaluare a probei orale de admitere
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 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.
3. 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 originalul2;
d. diploma de bacalaureat in original;
Candidații care se înscriu și la alte programe de studii sau cei care sunt înmatriculați la
o instituție de învățământ superior vor prezenta diploma de bacalaureat spre
certificarea conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere sau, după
caz, copie legalizată a acesteia.
d. Diploma de licenta in original sau în copie, cu certificarea conformității cu originalul 2
sau adeverinta de licenta (pentru promotia 2018).
e. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student la master, 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. foaia matricola sau suplimentul de diploma in original / în copie, cu certificarea
conformității cu originalul2
h. adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie 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.
De asemenea, la inmatriculare, candidatii declarati admisi sunt obligati sa semneze
contractul de studii, care va fi anexat la dosarul personal al studentului.

1

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).

4. Calendar pentru Admiterea la studii de Masterat
Sesiunea iulie 2018
Activitati

Data

Înscriere

11.07.-23.07.2018

Desfășurare proba concurs admitere

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

Sesiunea septembrie 2018
Activitati

Data

Înscriere

5.09.-11.09.2018

Desfășurare proba concurs admitere

12.09.2018

Afișare liste provizorii (de verificare)

12.09.2018

Afișare liste definitive

13.09.2018

Înmatriculări

13.09-15.09.2018

Afișare liste finale, cu candidații declarați
admiși şi înmatriculați

15.09.2018

5. Taxe
Taxe de scolarizare
Domeniul

Specializarea

Locuri cu Taxă

Matematică

Matematică didactică

3800 RON

Informatică

Modelare și tehnologii informatice

3800 RON

Medii virtuale multi-modale distribuite

3800 RON

Pentru studenții straini din țări terțe UE (CPV) taxa de scolarizare pentru Studii de Master este de
3500 EUR.
Taxe generale pentru admitere
Taxă

Valoare (lei sau Euro)

Taxă de înscriere

100 LEI pe dosar + 20LEI (optiune prin
alunecare in cadrul aceluiasi domeniu)

Taxă de înmatriculare

100 Lei

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

6. Comisia pentru evaluare a probei orale-sustinerea unui eseu stiintific:
1.
2.
3.
-

pentru domeniul Matematica:
Prof. univ.dr. Constantin Costara,
Prof.univ.dr. Viviana Ene,
Lect.dr. Denis Ibadula
Secretar: Lect.univ.dr. George Cirlig
pentru domeniul Informatica
1. Prof.univ.dr. Mircea Popovici,
2. Conf.univ.dr. Dragos Sburlan,
3. Conf.univ.dr. Eugen Petac,
Secretar: Lect.univ.dr. Andrei Rusu.

DECAN,

Prof.univ.dr. Wladimir Boskoff

