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METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2017
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER
la Facultatea de Construcţii Cadastru şi Arhitectură

Concursul de admitere la Facultatea de Construcţii Cadastru şi Arhitectură, se desfăşoară
în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017, studii
universitare de licenţă şi master , la Universitatea din Oradea şi cu legislaţia în vigoare:
Pentru anul universitar 2017-2018, Facultatea de Construcţii Cadastru şi Arhitectură
organizează concurs de admitere pentru următoarele cicluri de învăţământ universitar:
I.
studii universitare de licenţă
II.
studii universitare de masterat
Taxele de şcolarizare anuale pentru fiecare program de studii licenţă şi master se pot
consulta în Anexele 1 şi 2

I. Admiterea la studii universitare de LICENŢĂ
Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: sesiunea
iulie 2017 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2017.
Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescândă a mediei generale obţinute, în
limita numărului de locuri acordate pentru domeniul de licenţă la programele de studii acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu, în funcţie de opţiunea candidatului.
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a. Calendarul concursului de admitere
SESIUNEA IULIE 2017
LICENȚĂ
Perioada

inscrierea candidatilor

Arhitectura

Constructii Civile Industriale
si Agricole, Inginerie Sanitara
si Protectia Mediului,
Masuratori Terestre si
Cadastru

11-18 iulie 2017

11-20 iulie 2017

- proba I, eliminatorie (desen liber),
cu A/R

20 iulie 2017

- proba a II-a (desen tehnic)

20 iulie 2017

- afisarea rezultatelor preliminare

21 iulie 2017

- depunerea contestatiilor

22 iulie 2017

21 iulie 2017

confirmarea ocuparii locului

24 – 27 iulie 2017

24 – 27 iulie 2017

redistribuirea candidaților și
afișarea rezultatelor finale

28 iulie 2017

28 iulie 2017

29 și 31 iulie 2017

29 și 31 iulie 2017

confimarea rezultatelor finale*

*numai pentru candidaţii admişi, prin redistribuire, la un program de studiu (cu/fără taxă) diferite
de cele din lista cu rezultate preliminare

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
LICENȚĂ
Perioada

inscrierea candidatilor
- proba I, eliminatorie (desen
liber), cu A/R
Arhitectura - proba a II-a (desen tehnic)
- afisarea rezultatelor preliminare
- depunerea contestatiilor

Arhitectura

Constructii Civile Industriale
si Agricole, Inginerie Sanitara
si Protectia Mediului,
Masuratori Terestre si
Cadastru

04-11 septembrie 2017

04-12 septembrie 2017

12 septembrie 2017
12 septembrie 2017
13 septembrie 2017

13 septembrie 2017

13 septembrie 2017

confirmarea ocuparii locului

14-18 septembrie 2017

14-18 septembrie 2017

redistribuirea candidaților și
afișarea rezultatelor finale

19 septembrie 2017

19 septembrie 2017

20-21 septembrie 2017

20-21 septembrie 2017

confimarea rezultatelor finale*

*numai pentru candidaţii admişi, prin redistribuire, la un program de studiu (cu/fără taxă) diferite
de cele din lista cu rezultate preliminare
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b.Înscrierea candidaţilor
Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură etaj I sala 102
între orele 9-16, în zilele lucrătoare şi între orele 9-14 sâmbăta.
Confirmările se fac de luni până sâmbătă.

c.Taxa de înscriere
- Taxa de înscriere la concursul de admitere:
150 lei
(indiferent de numărul de programe de studii pentru care optează candidatul )
- Taxa pentru contestaţii:
150 lei
- Taxa de înmatriculare:
100 lei
- Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini):
150 euro
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă
următoarele categorii de candidaţi, cu vârsta până la 25 de ani:
•
orfanii
•
cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
•
cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
•
cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar aflat în
activitate sau pensionat;
•
cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele
şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
Candidații care solicită scutirea de plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele
documente:
• copii după certificate de deces ale părinților
• adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în
activitate sau pensionat a suținătorilor legali
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în
Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a suținătorilor
legali
• documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții
la olimpiadele școlare și/sau alte concursuri naționale sau internaționale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultății.

d.Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere
Actele necesare se vor depune într-un dosar plic având scrise citeţ, cu majuscule: Numele
candidatului, iniţiala tatălui şi Prenumele candidatului.
Dosarul va conţine:
-Cerere tip de înscriere (se distribuie în sala de înscrieri), la cerere se anexează
următoarele acte:
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original si copie simplă.
În cazul în care candidatul prezintă numai copie, ea va fi însoţită de adeverinţa
doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate sau adeverinţă care
menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de
bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017);
- certificat de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în
original pentru certificare în acest caz);
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- certificat de căsătorie dacă este cazul, în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte
documentul în original pentru certificare în acest caz),;
- carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
- 2 (două) fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul în care susține examen
de admitere cu probă de concurs;
- adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt
pentru facultatea la care candidează;
- chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
-acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere sau dovada aprobării scutirii taxei
de înscriere
-acte justificative pentru candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în
concursuri naţionale şi internaţionale .
-pentru candidații care au absolvit o facultate sau au frecventat o facultate și au fost
exmatriculați sau retrași sau care sunt în paralel înscriși la o altă facultate / program de
studiu al facultății noastre trebuie să depună la dosar în momentul înscrierii adeverință
din care să rezulte câți ani au fost înscriși la buget și numărul de semestre în care au
beneficiat de burse.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a
pașaportului. Înscrierea poate fi făcută și de către o altă persoană, în numele candidatului, pe
bază de procură notarială.
Pentru candidații români sau din țări membre UE, cu diploma de bacalaureat obținută în
țări UE, actele necesare înscrierii vor fi prevăzute într-o anexă a metodologiei Universității din
Oradea, după transmiterea de către ministrul de resort a condițiilor de recunoaștere/echivalare a
diplomelor.
Condiţii de înscriere la concursul de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor
pe locurile subvenționate de la buget, special alocate
Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida şi pentru locurile
subvenţionate de la buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de
candidaţi.
În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa
o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de
admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia
rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o
recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a
rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi
nu că este membru al respectivei organizaţii).
Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaților de etnie rromă este unic la nivel
de universitate și nu poate depăși ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de
admitere. Acest termen va fi afișat pe site-ul universității și pe site-ul facultăților.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate
facultăţii.
În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declarați admiși la nivel de facultate
(statut de admis fără taxă sau admis cu taxă).
Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza
mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de
universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate
lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a
mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de
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web. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă
pe locurile subvenționate de la buget, special alocate. Acest statut va fi transmis facultăţii unde
s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la
statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă sau admis cu taxă).

e.Criterii de admitere
Admiterea în ciclul I de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de licenţă
la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul facultăţii.
Se pot înscrie la concursul de admitere-studii de licenţă, absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
Algoritmul de calcul al mediei generale de admitere pe domenii de licenţă la programele
de studii, este următorul:
Domeniu de
licenţă

Programul de
studiu

Forma şi
durata
studiilor

Inginerie Sanitară şi
Protecţia Mediului

Criterii de admitere

Media la examenul de bacalaureat*

Inginerie Civilă
Construcţii Civile,
Industriale şi Agricole
Inginerie
Geodezică

Arhitectură

Zi, 4 ani

Măsurători Terestre şi
Cadastru

Arhitectură

Zi, 6 ani

* În caz de medii egale, departajarea
se va face ţinând cont de:
- nota obţinută la Matematică la
examenul de bacalaureat,
certificatul
obţinut
la
proba
„Evaluarea competenţelor digitale” la
examenul de bacalaureat.
Proba 1*: Desen liber – probă
eliminatorie (admis/respins)
Proba 2*: Desen tehnic (cu o pondere
de 70%),
* Media la examenul de
bacalaureat (cu o pondere de
30%).
*În caz de medii egale, departajarea se
va face ţinând cont de: prima notă de
la examenul de bacalaureat.

* Probele de admitere la programul de studiu Arhitectură pot fi susţinute în limba română sau în limba maghiară

Mediile generale, obţinute de candidaţii la concursul de admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură şi în
conformitate cu cele menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.
Candidaţii care îşi retrag actele de înscriere înainte de afişarea rezultatelor concursului
sunt eliminaţi din concurs.
Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget, ca şi pentru cele cu taxă
nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
CONTESTAŢII
Contestaţiile vor fi depuse la comisia de admitere (decanat) în termen de maximum 24 de ore de
la data afişării rezultatelor.
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.
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f. Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului de admitere
1. Comisia de Admitere pe facultate întocmeşte lista cu REZULTATELE PRELIMINARE ale
concursului de admitere, care va fi afişată la sediul Facultăţii, precum şi pe paginile web, la
adresele:
http://www.uoradea.ro/Admitere şi http://arhiconoradea.ro/admitere.html, sectiunea Admitere
2017.
Repartizarea candidaților, admiși pe domenii licenţă la programele de studii acreditate sau
autorizate să funcționeze provizoriu, se face în ordinea mediilor obținute și în funcție de
opțiunile din fișa de înscriere.
Repartizarea locurilor bugetate se face pe programe de studii la ciclurile de studii de licență.
2. Candidaţii declaraţi admişi îşi vor confirma locul obţinut, la programul de studiu
corespunzător listei cu rezultatele preliminare.
Confirmarea constă în depunerea, la Secretariatul Facultăţii C.C.A., a următoarelor documente:
- chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare;
- cererea de înmatriculare – se completează la Secretariat;
- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate - diploma de bacalaureat în original;
- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă - chitanţa de achitare a primei tranșe din
taxa anuală de şcolarizare (Tranşa I reprezintă 1/3 din taxa anuală).
Candidaţii sunt obligaţi să respecte termenele şi condiţiile prevăzute pentru confirmare, în
caz contrar îşi pierd definitiv locul obţinut iniţial.
Candidații care se înscriu și doresc să urmeze programele de studiu a două facultăți vor prezenta
originalul diplomei de bacalaureat/adeverință la facultatea la care au fost admiși pe locurile
subvenționate de la buget, iar copia certificată ”conform cu originalul” la cealată facultate
însoțită de o adeverință din care să rezulte acest fapt.
Candidaţii admişi pe locuri bugetate şi care nu depun diploma de bacalaureat în original, la
Secretariatul Facultăţii, îşi pierd locul finanţat de la buget.
3. În etapa de redistribuire a candidaţilor, locurile neconfirmate vor fi ocupate de către
candidaţii având mediile imediat următoare în ordine descrescătoare, conform opţiunilor din
Cererea de înscriere.
4. Candidaţii vor consulta lista cu REZULTATELE FINALE ale concursului de admitere,
afişată la sediul Facultăţii, respectiv la adresele: http://www.uoradea.ro/Admitere şi
http://arhiconoradea.ro/admitere.html
După etapa de redistribuire, pot să apară următoarele situaţii:
- un candidat poate să fie admis la un domeniu / program de studiu situat pe o poziţie anterioară
(în ordinea preferinţelor din Cererea de înscriere) celei din lista cu rezultate preliminare;
-un candidat poate să treacă de la un loc cu taxă , confirmat în etapa anterioară, la un loc bugetat.
Pentru a putea ocupa locul bugetat, candidatul respectiv trebuie să-şi depună diploma de
bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor finale. Candidatului respectiv i se va restitui suma achitată pentru taxa de
şcolarizare imediat după începerea anului universitar.
5. Pentru locurile rămase neocupate după ultimele confirmări sau după retragerea unor candidaţi
admişi, se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2017, după aceeaşi metodologie.
6. Candidaţii admişi îşi păstrează statutul de student în regim cu taxă sau fără taxă numai pe
perioada anului universitar 2017-2018.Regimul financiar al studiilor se stabileşte la sfârşitul
fiecărui an universitar, în funcţie de mediile anuale ale studenţilor.
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g. Criterii de selecţie pentru candidaţii care sunt absolvenţi învăţământului
superior de scurtă durată foşti sau actuali studenţi și
candidați care sunt licențiați
Pot participa la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi:
-absolvenţi cu sau fără diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior
-absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată (colegiu)
-studenţi ai unei instituţii de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua facultate /
program de studiu
-foşti sau actuali studenţi ai unei instituţii de învăţământ superior care renunţă la continuarea
studiilor
Candidaţii din categoriile mai sus amintite au obligaţia să declare la înscriere (în cererea de
înscriere) pe proprie răspundere dacă au urmat şi o altă facultate/program de studiu,
precum şi forma de finaţare.
Regimul de studiu (cu sau fără taxă):
Candidaţii beneficiază de finanţare de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu
(scăzând din durata de studiu a domeniului în care au fost admişi, anii de studiu cu finanţare de
la buget la facultăţile/progrămile de studiu anterioare).
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca şi student la cel mult două programe de studiu
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi instituţiile de învăţământ care le oferă, dar poate să
fie finanţat de la bugetul statului numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un
singur program de studiu – cel la care depune diploma de bacalaureat în original.
Recunoaşterea studiilor:
Studenţii care urmează în paralel o a doua facultate (program de studiu), cei care continuă studii
parţiale sau absolvenţii altor facultăţi (programe de studiu) pot beneficia de recunoaşterea şi
echivalarea studiilor efectuate anterior, pe baza sistemului de credite transferabile, fiind posibilă
înmatricularea acestora într-un an superior (conform regulamentelor Universităţii din Oradea)
Acte necesare (în plus faţă de cele precizate la punctul I.d):
Candidaţii aflaţi în această situaţie vor depune , la înscriere , următoarele documente după caz:
- adeverinţă, eliberat de instituţia corespunzătoare din care să rezulte:
- calitatea de student sau cea de absolvent (cu sau fără diplomă de licenţă),
- perioadele în care au fost studenţi (număr de ani / semestre);
- regimul de studiu (cu sau fără taxă);
- numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
- foaia matricolă parţială (situația școlară) sau suplimentul la diplomă, în original, în vederea
recunoaşterii eventualelor credite;
- cerere de echivalare a studiilor efectuate anterior, în vederea admiterii într-un an de studiu
superior, pe baza recunoaşterii eventualelor credite ( cererea se distribuie în sala de înscrieri).
Comisia de specialitate va evalua dosarul candidatului şi va stabili dacă acesta poate fi înmatriculat
în an superior.

h. Criterii de selecţii pentru olimpici
Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut distincţii la olimpiadele
şcolare naționale și internaţionale recunoscute de MENCS (premiile I, II, III, menţiune) au
dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, pe locurile finanțate de la buget, la programele de
Inginerie, în cadrul numărului de locuri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice la facultăţile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

7

II. Admiterea la studii universitare de MASTER
În cadrul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură se organizează admitere la studii de
masterat pe domeniul Inginerie Civilă și Instalații la programul de master „Construcţii
Inteligente şi Sustenabile” (C.I.S.).
ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Admiterea la studiile universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi
Arhitectură se organizează pe domeniu la programele de studiu acreditate sau autorizate să
funcționeze provizoriu.
Pot candida absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă. Cunoștințele specifice domeniului
de studiu se verifică prin probă orală, pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.
Bibliografia va fi publicată pe site-ul facultății cu 30 de zile înainte de perioada de înscriere.
Comisia de concurs este organizată pe domeniu.
Preşedintele supervizează întregul proces de admitere şi propune componenţa comisiei de
interviu. Comisia de concurs 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.
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.
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.

a. Calendarul concursului de admitere
SESIUNEA IULIE 2017
MASTER
Perioada
Constructii Inteligente si Sustenabile
(CIS)
Înscrierea candidatilor

11-18 iulie 2017

Interviu

20 iulie 2017

Afisarea rezultatelor preliminare

21 iulie 2017

Confirmarea ocuparii locului

24 – 27 iulie 2017

Redistribuirea candidaților și
afișarea rezultatelor finale

28 iulie 2017

Confimarea rezultatelor finale*

29 și 31 iulie 2017

*numai pentru candidaţii admişi, prin redistribuire, cu/fără taxă diferite față de cele din lista cu
rezultate preliminare

8

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
MASTER
Perioada
Constructii Inteligente si Sustenabile
(CIS)
Înscrierea candidatilor

04-11 septembrie 2017

Interviu

12 septembrie 2017 ()

Afisarea rezultatelor preliminare

13 septembrie 2017

Confirmarea ocuparii locului

14-18 septembrie 2017

Redistribuirea candidaților și
afișarea rezultatelor finale

19 septembrie 2017

Confimarea rezultatelor finale*

20-21 septembrie 2017

*numai pentru candidaţii admişi, prin redistribuire, cu/fără taxă diferite față de cele din lista cu
rezultate preliminare

b. Înscrierea candidaţilor
Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură etaj I sala 102 între
orele 9-16,în zilele lucrătoare şi între orele 9-14 sâmbăta. Înscrierea candidaţilor se va face la
comisia de admitere.
Confirmările se fac de luni până sâmbătă.

c. Taxe de înscriere
- 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
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de master
următoarele categorii de candidaţi, cu vârsta până la 25 de ani:
•
orfanii
•
cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
•
cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
•
cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în
activitate sau pensionat
Candidații care solicită scutirea de plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele
documente:
•
copii după certificate de deces ale părinților
•
adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau
pensionat a suținătorilor legali
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
Oradea aflat în activitate sau pensionat a suținătorilor legali
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultății.

d. Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere
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Actele necesare se vor depune într-un Dosar plic, având scrise citeţ, cu majuscule: Numele
candidatului, iniţiala tatălui şi Prenumele candidatului. Dosarul va conține:
1. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere)
2. Diplomă de bacalaureat în original şi copie
3. Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie , respectiv adeverinţă - în
original sau copie (din care să rezulte media la examenul de licenţă / diplomă, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licență) - în cazul absolvenţilor care au
susţinut examenul de licenţă / diplomă în anul 2017.
În cazul în care candidatul prezintă copii , acestea vor fi însoţite de adeverința doveditoare a
depunerii actelor în original la înscrierea la o altă facultate.

4. Certificat de naştere, în copie (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru
certificare în acest caz)
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie
6. Carte de identitate sau pașaport în copie (şi original pentru conformitate);
7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru programele de studii
la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;
8. Două (2) fotografii tip buletin de identitate;
9. Chitanţă de achitare a taxei de admitere.
10. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
11.Supliment la diplomă original și copie pentru promoţiile anterioare.
12.Declaraţie pe propria răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de
alocaţie bugetară la studii de master.
13.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).
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a
pașaportului sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială

e. Criterii de admitere
Se pot înscrie la concursul de admitere – studii de master:
-absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă (Legea 288/2004),
- absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (Legea
84/1995), indiferent de numărul de ani de studii, instituţia şi anul în care candidatul a obţinut
diploma.
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.
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:
10

-

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.

CONTESTAŢII
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.
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.

f. Stabilirea şi afişarea rezultatelor concursului de admitere
1. Comisia de Admitere pe facultate întocmeşte lista cu REZULTATELE PRELIMINARE ale
concursului de admitere, care va fi afişată la sediul Facultăţii, precum şi pe paginile web, la
adresele: http://www.uoradea.ro/Admitere şi http://arhiconoradea.ro/admitere.html
Repartizarea candidaților, admiși pe domenii, se face în ordinea mediilor obținute și în funcție de
opțiunile din fișa de înscriere.
Repartizarea locurilor bugetate se face pe programe de studii la ciclurile de studii de master.

2. Candidaţii declaraţi admişi îşi vor confirma locul obţinut iniţial, la programul de studiu
corespunzător listei cu rezultatele preliminare.
Confirmarea constă în depunerea, la Secretariatul Facultăţii de Construcții, Cadastru și
Arhitectură., a următoarelor documente:
- chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înmatriculare;
- cererea de înmatriculare – se completează la Secretariat;
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- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate - diploma de bacalaureat şi diploma de
licenţă în original;
- pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă - chitanţa de achitare a primei tranșe din
taxa anuală de şcolarizare (Tranşa I reprezintă 1/3 din taxa anuală).
4. Candidaţii sunt obligaţi să respecte termenele şi condiţiile prevăzute pentru confirmare, în
caz contrar îşi pierd locul obţinut iniţial. Candidaţii admişi pe locuri bugetate şi care nu depun
diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, în original, la Secretariatul Facultăţii îşi pierd locul
finanţat de la buget.
5. Urmează etapa de redistribuire a candidaţilor. Locurile neconfirmate vor fi ocupate de către
candidaţii având mediile imediat următoare, conform opţiunilor din Cererea de înscriere.
6. Candidaţii vor putea consulta lista cu REZULTATELE FINALE ale concursului de
admitere, afişată la sediul Facultăţii, respectiv la adresele: http://www.uoradea.ro/Admitere şi
http://arhiconoradea.ro/admitere.html
După etapa de redistribuire, pot să apară următoarele situaţii:
- un candidat poate să treacă de la un loc cu taxă, confirmat în etapa anterioară, la unul bugetat.
Pentru a putea ocupa locul bugetat, candidatul respectiv trebuie să-şi depună diploma de
licenţă şi cea de bacalaureat, în original, la Secretariatul Facultăţii, în termen de 24 de ore
de la afişarea rezultatelor finale. Candidatului respectiv i se va restitui suma achitată pentru
taxa de şcolarizare imediat după începerea anului universitar.
Candidaţii admişi îşi păstrează statutul în regim cu taxă sau fără taxă numai pe perioada
anului universitar 2017 - 2018. Regimul financiar al studiilor se stabileşte la sfârşitul fiecărui an
universitar, în funcţie de mediile anuale ale studenţilor.
Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Construcţii, Cadastru şi
Arhitectură din 08.02.2017.
Referinţe:
- Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017, studii universitare de
licenţă şi master, la Universitatea din Oradea;
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018,elaborată de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice și publicată în Monitorul Oficial , Partea I nr.
1071/30.12.2016

DECAN,
Ş. l. dr. ing. Dan Gomboş
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ANEXA 1
Taxe de şcolarizare anuale pentru fiecare program de studii

Programul de studiu.

Taxa

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului
Măsurători Terestre şi Cadastru
Arhitectură

2800 lei / an (3 rate)
2.800 lei / an (3 rate)
2.800 lei / an (3 rate)
4.000 lei / an (3 rate)

ANEXA 2
Taxe de şcolarizare anuale pentru program de studii MASTER

Programul de studiu

Taxa

Construcţii Inteligente şi sustenabile

3.000 lei / an (3 rate)

13

