Detalii interviu
(conform metodologiei de admitere 2017-2018)
Proba de concurs constă într-un interviu (probă orală). Candidatul va prezenta comisiei de
admitere, la alegere:
- 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 .
Comisia de concurs apreciază candidaţii pe baza elementelor prezentate şi a răspunsurilor la
întrebări. Timpul alocat fiecărui candidat este de 10 minute.
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 studiu şi conexiunile anterioare şi/sau
prezente cu domeniul de studiu vizat;
- elemente de originalitate/inovaţie cuprinse în lucrările/proiectele selectate şi
prezentate de candidat.
Comisia de concurs notează candidaţii cu note de la 1 la 10. nota probei de concurs este media
notelor întregi acordate de membrii comisiei.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 5,00.
Media finală a concursului de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri, astfel:

3 x Nota - proba concurs + 7 x Media - examen de diploma (licenta)
10
Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în limita
numărului de locuri pe domeniul de studiu pentru care candidează.
Mediaadmitere =

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.
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.

