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METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării concursului de
ADMITERE 2014
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTER
la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
Concursul de admitere la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, se desfăşoară
conform cu Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014, studii universitare de
licenţă şi master, la Universitatea din Oradea şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pentru anul universitar 2014-2015, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
organizează concurs de admitere pentru următoarele cicluri de învăţământ universitar:
I.
studii universitare de licenţă;
II.
studii universitare de masterat.
Cifra de şcolarizare, durata studiilor şi taxele de şcolarizare anuale pentru fiecare categorie de
studii se pot consulta în ANEXA 1.
I. Admiterea la studii universitare de LICENŢĂ
a. Calendarul
concursului de
admitere:

- Sesiunea IULIE 2014:
14 - 24 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor;
25 – 28 iulie 2014 – afişarea rezultatelor preliminare;
28 iulie – 29 iulie 2014 – confirmarea rezultatelor (Etapa I);
30 - 31 iulie 2014 - redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;
1 august 2014 - confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații
admiși prin redistribuire).
- Sesiunea SEPTEMBRIE 2014 (pentru eventuale locuri rămase neocupate):
8 – 18 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;
19 - 22 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor preliminare;
22 – 23 septembrie 2014 – confirmarea rezultatelor (Etapa I);
24 – 25 septembrie 2014 - redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor
finale, confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși
prin redistribuire).

b. Înscrierea
candidaţilor:

Înscrieri se fac în Pavilionul B, parter, sala B015, între orele 9.00 – 16.00, iar
sâmbăta între orele 9.00 -12.00.

c. Taxe de
înscriere:

- Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 LEI (indiferent de numărul de
domenii de studii pentru care optează candidatul)
- Taxa de înmatriculare: 100 LEI
- Taxa pentru procesare dosar (pentru studenţii străini): 150 EURO
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Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concursul de admitere următoarele
categorii de candidaţi (având vârsta până în 25 ani):
- orfanii de ambii părinţi;
- cei aflaţi în centre de plasament sau case de tip familial;
- cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
- cei ai căror părinţi sunt cadre didactice în activitate.
d. Acte
necesare pentru
înscrierea la
concursul de
admitere:

e. Criterii de
admitere:

1. Dosar plic, având scrise citeţ, cu majuscule: numele candidatului, iniţiala
tatălui şi prenumele candidatului;
2. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere sau se poate
descărca de pe pagina web a Facultăţii de Inginerie Managerială şi
Tehnologică, secţiunea Admitere, http://imtuoradea.ro/admitere2014.html),
în care candidaţii vor menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, toate
datele solicitate (date de identificare, studii absolvite, alegerea domeniului
de studiu în ordinea preferinţelor, etc.);
3. Diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau copie legalizată, respectiv adeverinţă de absolvire, în original sau
copie legalizată, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru
promoţia 2014 (În adeverinţă se vor menţiona: media de la bacalaureat,
notele obţinute la toate probele de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat).
De asemenea, candidații vor prezenta și o copie xerox a diplomei de
bacalaureat.
În cazul în care candidatul depune actele în copie legalizată (diploma de
bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu), acestea vor fi însoţite de o adeverinţă
eliberată de către facultatea la care se află depuse actele în original.
4. Certificat de naştere, în copie legalizată;
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie legalizată;
6. Carte de identitate, în copie (şi original pentru conformitate);
7. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru
domeniile la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de familie;
8. Două (2) fotografii tip buletin de identitate;
9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxele se
achită la Serviciul Taxe al Universităţii;
10. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
11. Acte justificative pentru candidaţii care se încadrează la punctele I. g, h ale
prezentei Metodologii (olimpici, licenţiaţi, foşti sau actuali studenţi).
Admiterea în ciclul I de studii universitare de licență se organizează pe
domenii de licență, la programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu.
Se pot înscrie la concursul de admitere – studii de licență, absolvenţi de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta.
Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:
- MA = MB ,
unde: MA = Media Admitere; MB = Media Bacalaureat
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- Fiecare candidat va menţiona în Cererea de înscriere, în ordinea preferinţelor
sale, opţiunile pentru care candidează. Prin opţiune se înţelege un domeniu
de studiu într-un anumit regim de studiu (fără taxă sau cu taxă).
- Ierarhizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere, conform cu opţiunile exprimate în Cererea de înscriere, în limita
numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, respectiv regim de
studiu.
- Departajarea candidaţilor cu medii egale, aflaţi pe ultimul loc, se va
realiza după următoarele criterii:
1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a
examenului de Bacalaureat.
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, la Panoul Admiterii, precum şi pe paginile web, la adresele:
www.uoradea.ro şi http://imt.uoradea.ro ;
2. Candidaţii declaraţi admişi îşi vor confirma locul obţinut iniţial, la domeniul
corespunzător listei cu rezultatele preliminare.
Confirmarea constă în depunerea, la Secretariatul Facultăţii I.M.T., a
următoarelor documente:
- chitanţa doveditoare a plăţii 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
doveditoare a plăţii sumei reprezentând tranşa I 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.
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. Urmează etapa de redistribuire a candidaţilor. Locurile neconfirmate vor fi
ocupate de către candidaţii având mediile imediat următoare, 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: www.uoradea.ro
şi http://imt.uoradea.ro .
5. IMPORTANT!
După etapa de redistribuire, pot să apară următoarele situaţii:
- un candidat poate să fie admis la un domeniu 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
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anterioară, la unul bugetat. Pentru a putea ocupa locul bugetat,
candidatul respectiv trebuie să-şi depună diploma de bacalaureat, în
original, la Secretariatul Facultăţii, în termen de 2 zile de la afişarea
rezultatelor finale. Candidatului respectiv i se va restitui suma achitată
pentru taxa de şcolarizare imediat după începerea anului universitar.
6. Candidaţii care nu au solicitat, în Cererea de înscriere, toate opţiunile şi nu au
ocupat un loc pe una din opţiunile specificate, nu vor putea fi admişi pe
domeniile pentru care nu au optat, chiar dacă la acestea au mai rămas locuri
neocupate în urma concursului.
7. Dacă mai rămân locuri libere după ultimele confirmări sau după retragerea
unor candidaţi admişi, se va organiza o nouă sesiune de admitere în
septembrie 2014, după aceeaşi metodologie.
8. Candidaţii admişi îşi păstrează statutul de student în regim cu taxă sau fără
taxă numai pe perioada anului universitar 2014 - 2015. Regimul financiar al
studiilor se stabileşte la sfârşitul fiecărui an universitar, în funcţie de mediile
anuale ale studenţilor.
g. Criterii de
selecţie pentru
candidaţii care
sunt licenţiaţi,
absolvenţii
învăţământului
superior de
scurtă durată,
foști sau actuali
studenţi:

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 ca, la înscriere, să
declare (în Cererea de înscriere) pe proprie răspundere, dacă au urmat şi o
altă facultate / program de studiu.
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 la care au fost
admişi, anii de studiu cu finanţare de la buget la facultăţile / programele de
studiu anterioare).
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca şi student concomitent la cel
mult două programe de studiu, 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 parțiale sau absolvenţii altor facultăți (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).
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h. Criterii de
selecţie pentru
olimpici:

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, eliberată 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.
Comisia de specialitate va evalua dosarul candidatului şi va stabili dacă acesta
poate fi înmatriculat în an superior.
- Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe
recunoscute în concursuri internaţionale, naționale sau pe grupe de țări
au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri
alocate de către Ministerul Educaţiei Naționale la programele de studii
corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel:
•
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale (premiile I, II, III,
menţiuni, premii speciale) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
•
premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în
unul din cei 4 ani de studii.
•
premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de
ţări, recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale în cel puţin unul din
ultimii doi ani de şcolarizare.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor
liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei
ani de la absolvirea liceului.
III.

a. Calendarul
concursului de
admitere:

Admiterea la studii universitare de MASTER

- Sesiunea IULIE 2014:
21 - 23 iulie 2014 - Înscrierea candidaţilor
24 iulie 2014 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (numai pentru
candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în limba
engleză)
25 iulie 2014 - Susținerea probei Interviu (pentru toți candidații)
26 – 28 iulie 2014 - Afişarea rezultatelor preliminare
29 iulie – 30 iulie 2014 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I)
31 iulie – 1 august 2014 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor
finale
2 august 2014 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru
candidații admiși prin redistribuire).
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- Sesiunea SEPTEMBRIE 2014 (pentru eventuale locuri rămase neocupate):
15 – 17 septembrie 2014 - Înscrierea candidaţilor
18 septembrie 2014 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (numai
pentru candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în
limba engleză)
19 septembrie 2014 - Susținerea probei Interviu (pentru toți candidații)
20 - 22 septembrie 2014 - Afişarea rezultatelor preliminare
22 – 23 septembrie 2014 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I)
24 – 25 septembrie 2014 - redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor
finale, confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși
prin redistribuire).
b. Înscrierea
candidaţilor:

Înscrieri se fac în Pavilionul B, parter, sala B015, între orele 9.00 – 16.00, iar
sâmbăta între orele 9.00 -12.00.

c. Taxe de
înscriere:

- Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 LEI (indiferent de numărul de
programe de studii pentru care optează candidatul)
- Taxa de înmatriculare: 100 LEI
- Taxa pentru procesare dosar (pentru studenţii străini): 150 EURO
Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concursul de admitere următoarele
categorii de candidaţi (având vârsta până în 25 ani):
- orfanii de ambii părinţi;
- cei aflaţi în centre de plasament sau case de tip familial;
- cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
- cei ai căror părinţi sunt cadre didactice în activitate.

d. Acte
necesare pentru
înscrierea la
concursul de
admitere:

1. Dosar plic, având scrise citeţ, cu majuscule: numele candidatului, iniţiala
tatălui şi prenumele candidatului;
2. Cerere – tip de înscriere (se distribuie în sala de înscriere înscriere sau se
poate descărca de pe pagina web a Facultăţii de Inginerie Managerială şi
Tehnologică, secţiunea Admitere, http://imtuoradea.ro/admitere2014.html ),
în care candidaţii vor menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, toate
datele solicitate (date de identificare, studii absolvite, alegerea programului
de studiu în ordinea preferinţelor, etc.);
3. Diplomă de bacalaureat în original sau copie legalizată, precum și o copie
xerox;
4. Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original sau copie
legalizată, respectiv adeverinţă - în original sau copie legalizată (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 2014.
De asemenea, candidații vor prezenta și o copie xerox a diplomei de licență.
În cazul în care candidatul depune actele de studii în copie legalizată, acestea
vor fi însoţite de o adeverinţă eliberată de către facultatea la care se află
depuse actele în original.
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Certificat de naştere, în copie legalizată;
Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie legalizată;
Carte de identitate, în copie (şi original pentru conformitate);
Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru
programele de studii la care se înscrie candidatul, eliberată de medicul de
familie;
9. Două (2) fotografii tip buletin de identitate;
10. Chitanţă de plată a taxei de admitere. Taxele se achită la Serviciul Taxe
al Universităţii;
11. Acte doveditoare privind scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul.
- Admiterea în ciclul II de studii universitare de master se organizează pe
programe de studii.
- 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.
5.
6.
7.
8.

e. Criterii de
admitere:

- Admiterea la studii universitare de master se va face pe baza dosarului de
înscriere în concurs al candidatului şi va include un interviu, pe care
candidatul îl va susţine în faţa Subcomisiei de Admitere stabilită pentru
interviu (constituită din cel puţin trei membri).
În cazul masteratului în limba engleză candidaţii vor susţine şi o probă
eliminatorie, de verificare a competenţelor de limbă engleză (calificativ
admis sau respins).
- Media de Admitere se stabileşte astfel:
MA = 0,4 ML + 0,6 NI
unde:
MA = Media Admitere
ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă
NI = Nota obţinută la Interviu.
- Desfăşurarea interviului :
- Criteriile generale de apreciere a candidaţilor în cadrul interviului vor
urmări:
• pregătirea candidatului în domeniu, performanţa profesională;
• nivelul prezentării şi abilităţile de comunicare;
• motivaţia de studiu şi legăturile anterioare sau prezente cu
domeniul vizat.
- Timpul alocat fiecărui candidat este de maxim 10 minute.
- Interviul va fi apreciat de către fiecare membru al comisiei printr-o notă.
Nota NI obţinută la interviu este media aritmetică a notelor acordate de
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-

-

-

f. Stabilirea şi
afişarea
rezultatelor
concursului de
admitere:

către membrii comisiei de interviu.
Fiecare candidat va menţiona în Cererea de înscriere, în ordinea preferinţelor
sale, opţiunile pentru care candidează. Prin opţiune se înţelege un anumit
program de studiu, într-un anumit regim de studiu (fără taxă sau cu taxă).
Ierarhizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei de
admitere, conform cu opţiunile exprimate în Cererea de înscriere, în limita
numărului de locuri planificate pentru fiecare program de studiu, respectiv
regim de studiu.
Media minimă de admitere este 5 (cinci).
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de
masterat
2. Media examenului de Licenţă / Diplomă.

1. Comisia de Admitere pe facultate întocmeşte lista cu REZULTATELE
PRELIMINARE ale concursului de admitere, care va fi afişată la sediul
Facultăţii, la Panoul Admiterii, precum şi pe paginile web, la adresele:
www.uoradea.ro şi http://imt.uoradea.ro ;
2. Candidaţii declaraţi admişi îşi vor confirma locul obţinut iniţial, la
programul de studiu corespunzător listei cu rezultatele preliminare.
3. Confirmarea constă în depunerea, la Secretariatul Facultăţii I.M.T., a
următoarelor documente:
- chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înmatriculare;
- cererea de înmatriculare – se completează la Secretariat;
- 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
doveditoare a plăţii sumei reprezentând tranşa I 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:
www.uoradea.ro şi http://imt.uoradea.ro .
7. IMPORTANT!
După etapa de redistribuire, pot să apară următoarele situaţii:
- un candidat poate să fie admis la un 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
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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
3 zile de la afişarea rezultatelor finale. Candidatului respectiv i se va
restitui suma achitată pentru taxa de şcolarizare imediat după începerea
anului universitar.
8. Candidaţii care nu au solicitat, în Cererea de înscriere, toate opţiunile şi nu
au ocupat un loc pe una din opţiunile specificate, nu vor putea fi admişi la
programele de studiu pentru care nu au optat, chiar dacă la acestea au mai
rămas locuri neocupate în urma concursului.
9. Candidaţii admişi îşi păstrează statutul în regim cu taxă sau fără taxă numai
pe perioada anului universitar 2014 - 2015. 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 de Consiliu a Facultăţii de Inginerie
Managerială şi Tehnologică din data de 12.03.2014
Referinţe:

- Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014, studii universitare
de licenţă şi masterat, la Universitatea din Oradea;
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- O.M. nr. 5734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar
2014-2015.

DECAN,
Prof.dr.ing. ALEXANDRU-VIOREL PELE
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ANEXA 1

CIFRA DE ŞCOLARIZARE, pentru anul universitar 2014 – 2015
CICLUL I – Studii universitare de LICENŢĂ (4 ani)
Număr locuri
Domeniul
Ingineria
Autovehiculelor
Inginerie
Industrială
Inginerie şi
Management
Mecatronică şi
Robotică

Programul de studiu

buget*

taxă

total

Autovehicule rutiere

75

Tehnologia construcţiilor de maşini

80

Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie economică în domeniul mecanic
– învăţământ la distanţă
Mecatronică
Robotică
TOTAL:

80
60
30
50

Taxa de
şcolarizare / an
2500
2500
2500
2800
2500
2500

375

*) Numărul de locuri bugetate va fi comunicat după primirea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015
CICLUL II – Studii universitare de MASTER (2 ani)
Număr locuri
Domeniul
Inginerie
Industrială
Inginerie şi
Management

Mecatronică şi
Robotică

Programul de studiu
Concepţie, fabricaţie şi management
asistate de calculator
Inginerie economică şi management pentru
afaceri
Inginerie şi management în domeniul
autovehiculelor
Inginerie şi management în domeniul
construcţiilor
Mecatronică aplicată

buget*

taxă

total

Taxa de
şcolarizare / an

50
50
50

2900
50
50

Sisteme mecatronice avansate (în limba
engleză)
TOTAL:

50
300

*) Numărul de locuri bugetate va fi comunicat după primirea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015
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