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Modalitate de admitere Criterii de departajare la 
medii egale 

1. Matematici aplicate  
 
 
 
 
 
 
 
- depunerea de către candidați a 
unui eseu motivațional apreciat cu 
ADMIS/RESPINS; 
- susținerea unei probe 
eliminatorii de competențe 
lingvistice, pentru limba engleză, 
notată cu ADMIS/RESPINS - 
doar la programul Fizică 
teoretică (Theoretical Physics); 
- media examenului de admitere 
se calculează ca fiind media 
aritmetică între media examenului 
de licență și media anilor de studii 
de la ciclul licență. 
 

1.Media anilor de studii de 
licență 
2. Nota la proba scrisă de la 
examenul de licenţă. 

2. 

Fizică teoretică 
(Theoretical 
Physics) 

1. Nota de la proba scrisă de 
la examenul de licenţă. 
2. Domeniul de studii de 
licenţă absolvit. Sunt 
preferaţi în ordine licenţiaţii 
în domeniile: Fizică, Ştiinţa 
Mediului, Matematică, 
Chimie. 

3. Chimia compuşilor 
biologic activi 

1. Nota la proba scrisă de la 
examenul de licenţă. 
2. Domeniul de studii de 
licenţa absolvit. Sunt 
preferaţi în ordine licenţiaţii 
în domeniile: Chimie, Ştiinţa 
Mediului, Inginerie Chimică, 
Biologie, Fizică, Geografie, 
Matematica, Informatică. 

4. Turism și dezvoltare 
durabilă 

1. Media anilor de studii de 
licență. 
2. Nota la proba scrisă de la 
examenul de licență. 

5. Tehnici avansate 
pentru prelucrarea  
informației 
(Advanced 
Techniques for 
Information  
Processing) 

Concursul de admitere este bazat 
pe:  
– susținerea unei probe 
eliminatorii de competențe 
lingvistice, pentru limba engleză, 
notată cu ADMIS/RESPINS  
– susținerea unei probe de tip 
interviu, notată cu 
ADMIS/RESPINS Pentru 
candidații admiși la proba de 
competente lingvistice și la proba 
de tip interviu se calculează media 
de admitere ca fiind media 
aritmetică între media examenului 
de licență și media anilor de studii 
de la ciclul de licență 

1. Media anilor de studii de 
licență  
2. Domeniul de studii de 
licență absolvit. Sunt 
preferați în ordine licențiații 
în domeniile Informatică, 
Calculatoare și Tehnologia 
Informației, Matematică, 
Informatică economică, 
Ingineria sistemelor, 
Mecatronică și robotică 
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