ROMÂNIA • 410058–ORADEA, Str. Barbu St. Delavrancea nr. 4 • Tel. 004-0259-422421
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE
CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI
AR HI TE CT U RĂ

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT,
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
În Universitatea din Oradea, se organizează şi se desfăşoară admitere pentru ciclul II de
studii universitare în domeniile şi specializările de studii universitare de master acreditate
conform reglementărilor în vigoare. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat în Universitatea din Oradea, au la baza următoarele
prevederi:
¾ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
¾ Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3107/ 2016 pentru
aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016 - 2017.
Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură a elaborat propria metodologie de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru domeniile de studiu şi specializările
oferite, respectând prevederile din regulamentul-cadru al Universităţii din Oradea.

Capitolul I. CADRUL GENERAL
Art. I.1. Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură a elaborat prezenta Metodologie
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de Masterat, pentru anul universitar 2016-2017, în conformitate cu
Regulamentul–Cadru al Universităţii din Oradea.
Capitolul II. DOMENII DE STUDIU ŞI SPECIALIZĂRI
Art. II.1. În cadrul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură se organizează admitere la
studii de masterat pentru următorul program de master în domeniul Inginerie Civilă şi Instalaţii:
„Construcţii Inteligente şi Sustenabile” (C.I.S.).
Capitolul III. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. III.1. Admiterea la studiile universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Construcţii,
Cadastru şi Arhitectură se face pe domeniul menţionat la art. II.1.
Art. III.2. Comisia de concurs este organizată pe domeniul menţionat şi are în componenţă un
preşedinte (decanul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură), doi membri şi un secretar.
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Art. III.3. Preşedintele supervizează întregul proces de admitere şi propune componenţa comisiei
de interviu pentru programul de studiu menţionat la art. II.1. Această comisie va fi formată din 2
membri şi va fi avizată de Consiliul facultăţii şi aprobată de Rectorul Universităţii cu minimum
30 de zile înainte de desfăşurarea concursului. Componenţa comisiei de interviu va fi afişată pe
site-ul facultăţii.
Art. III.4. Secretarul comisiei va asigura desfăşurarea în condiţii optime a înscrierii candidaţilor,
repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii probei de concurs, afişarea rezultatelor
concursului, iar secretariatul facultăţii va asigura procesul de confirmare a locului ocupat de
fiecare candidat în urma concursului de admitere.
Art. III.5. Membrii comisiei de admitere răspund de consilierea candidaţilor, instruirea acestora
în vederea completării fişei de înscriere, înscrierea candidaţilor în baza de date a universităţii şi
preluarea dosarelor acestora. După afişarea rezultatelor răspund de efectuarea confirmării locului
pentru candiţii declaraţi admişi şi restiruirea dosarelor de concurs pentru candidaţii respinşi.
Capitolul IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. IV.1. Înscrierea candidaţilor se face pe domeniu, conform calendarului din Anexa nr. 1.
Art. IV.2. Locaţia şi programul înscrierilor se vor face publice la sediul şi pe pagina web a
facultăţii cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor.
Art. IV.3. Înscrierea candidaţilor se va face la comisia de admitere. Actele-documentele necesare
desfăşurării concursului de admitere sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru al Universităţii
din Oradea privind organizarea concursului de admitere la studii de master:
- cerere de înscriere – formular tipizat furnizat în momentul înscrierii;
- diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul univ.
curent) sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (Legea 84/1995). Diploma
sau adeverinţa se depun în original pentru candidaţii la locurile de la buget, şi original sau
în copie legalizată pentru candidaţii la locurile cu taxă;
- supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
- declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de
alocaţie bugetară la studii de tip master;
- diploma de bacalaureat în original pentru candidaţii pe locurile de la buget sau în copie
legalizată pentru candidaţii pe locurile cu taxă;
- certificat de naştere (copie legalizată);
- copie carte de identitate;
- două fotografii recente ¾ cm;
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă,
conform prevederilor Regulamentului-Cadru de organizare şi desfăşurare a concursului
admitere l studii universitare de master a Universităţii din Oradea;
- pentru candidaţii care au susţinut examenul de diplomă în alte instituţii decât
Universitatea din Oradea: adeverinţa din care să reiasă nota pe care au obţinut-o la
susţinerea proiectului de diplomă şi media multianuală (acestea reprezentând criterii de
departajare în caz de egalitate a mediilor pe ultimul loc);
- dosar plic.
Capitolul V. CONCURSUL DE ADMITERE ŞI OCUPAREA LOCURILOR
ART. V.1. Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face pe domeniu şi
program, în baza mediei examenului de diplomă (licenţă) şi a unei probe de concurs.
Art. V.2. Proba de concurs constă într-un interviu (probă orală). Candidatul va prezenta comisiei
de admitere, fie:
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-

-

un poster din care să rezulte elementele care îl recomandă pentru programul de studii
masterale pentru care aplică. Posterul poate conţine prezentarea pe scurt a lucrării de
diplomă, precum şi alte elemente pe care candidatul le consideră relevante (lucrări
ştiinţifice elaborate, concursuri la care a participat, contribuţii în proiecte şi programe de
cercetare, alte premii, etc.).
o mapă cu contribuţiile pe care le consideră cele mai importante .

Art. V.3. Comisia de concurs apreciază candidaţii pe baza elementelor prezentate şi a
răspunsurilor la întrebări. Timpul alocat fiecărui candidat este de 10 minute.
Art. V.4. La notarea candidaţilor, comisia de concurs va lua în considerare următoarele criterii:
- pregătirea candidatului în domeniu;
- nivelul prezentării şi abilităţile de comunicare;
- motivaţia candidatului de a urma programul de sudiu şi conexiunile anterioare şi/sau
prezente cu domeniul de studiu vizat;
- elemente de originalitate/inovaţie cuprinse în lucrările/proiectele selectate şi prezentate
de candidat.
Art. V.5. Comisia de concurs notează candidaţii cu note de la 1 la 10. nota probei de concurs este
media notelor întregi acordate de membrii comisiei.
Art. V.6. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 5,00.
Art. V.7. Media finală a concursului de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri,
astfel:
Mediaadmitere =

3 x Nota - proba concurs + 7 x Media - examen de diploma (licenta)
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Art. V.8. Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în
limita numărului de locuri la programul pentru care candidează.
Art. V.9. Dacă pe ultimul loc se află mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, aceştia
vor fi departajaţi după:
- Nota probei Evaluarea Cunoştintelor Fundamentale şi de Specialitate din cadrul
Examenului de diplomă.
Art. V.10. Pot fi admişi fără susţinerea probei de concurs, cu aprobarea decanului Facultăţii de
Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, candidaţii care au obţinut pe parcursul anilor de studii
distinţii (premiul I, II, III sau premii speciale) la concursurile ştiinţifice studenţeşti sau
manifestări ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale.
Art. V.11. Confirmarea locului, se face prin depunerea la comisia de admitere a următoarelor
documente:
- pentru cei admişi la buget – depunerea diplomei de bacalaureat şi a celei de licenţă
(adeverinţă de absolvire pentru promoţia anului curent) în original;
- pentru cei admişi la taxă – dovada achitării taxei de 1.000 lei, reprezentând prima tranşă a
taxei de şcolarizare.
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Capitolul VI. CONTESTAŢII
Art. VI.1. Contestaţiile vor fi depuse la comisia de admitere (decanat) în termen de maximum 24
de ore de la data afişării rezultatelor. Acestea pot viza doar vicii de procedură (nerespectarea
prezentei metodologii) sau erori materiale (înscrierea incorectă a unor note sau medii). Rezultatul
probei orale nu poate fi contestat.
Art. VI.2. Contestaţiile vor fi analizate de către comisia de admitere şi vor fi comunicate prin
afişarea rezoluţiei la avizierul facultăţii în termen de 24 de ore de la depunerea acesteia.

Capitolul VII. TAXE
Art. VII.1. Universitatea din Oradea, pentru concursul de admitere 2016 a stabilit următoarele
taxe:
- Taxa de înscriere la concursul de admitere:
150 lei
- Taxa pentru contestaţii:
150 lei
- Taxa de înmatriculare:
100 lei
- Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini): 150 euro
Art. VII.2. Cuantumul taxei de şcolarizare a fost stabilită de către Senatul Universităţii, după
cum urmează:
Programul de studiu

Taxa

Master Construcţii Inteligente şi Sustenabile
(CIS)

3.000 lei/an

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi
Arhitectură din 30.03.2016.
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Anexa nr. 1 –
Calendarul examenului de admitere, program de studii masterale

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură organizează concursul de admitere
pentru studiile universitare de masterat, la forma de învăţământ zi, în perioada 18 iulie –
05.august 2016, între orele 9-16 (luni-vineri), respectiv 9-12 (sâmbăta şi duminica), iar în
perioada septembrie, 05-24.09.2016 (dacă vor rămâne locuri neocupate în prima sesiune, din
vară).
Facultatea poate prelungi programul de înscrieri, după caz, fără să modifice în avans
datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.
Programul de desfăşurare a admiterii – sesiunea iulie 2016:
-

18 – 29 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor;
01 august 2016 – susţinerea probei de concurs (interviu);
02 august 2016 – afişarea rezultatelor preliminare;
02-04 august 2016 – confirmarea ocupării locului;
05 august 2016 – afişarea rezultatelor finale.

Date înscriere la concursul de admitere – sesiunea sept. 2016:
-

înscriere candidaţi: 05-16.09.2016;
susţinere probă de concurs (interviu): 19.09.2016;
afişarea rezultatelor preliminare: 20.09.2016;
confirmarea locului: 21-23.09.2016;
afişarea rezultatelor finale: 24.09.2016.

Prezenta Anexă la Metodologia de admitere pentru Master a fost aprobată în şedinţa Consiliului
Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură din 30.03.2016, şi face parte componentă a
Metodologiei de admitere a Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE,
DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Aurora Mancia
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