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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA cf. OM5734/24.12.2013
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
NR. __________________   DIN ________________

M E T O D O L O G I A
p e n t r u

~ EXAMENUL DE A D M I T E R E
SESIUNEA IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2014 ~

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
sesiunea iulie 14 – 23 iulie 2014 înscrierea – fără sâmbătă şi duminică

24 iulie  2014 – interviu
24 iulie  2014 – afişarea rezultatelor candidaţilor înscrişi
25 iulie  2014 – depunerea contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor
24 iulie – 30 iulie 2014 – înmatricularea candidaţilor admişi – fără sâmbătă şi duminică
31 iulie 2014 afişarea rezultatelor finale

sesiunea septembrie 8 – 12 septembrie 2014 înscrierea
15 septembrie 2014 – interviu
15 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor candidaţilor înscrişi
16 septembrie 2014 – depunerea contestaţii şi afişarea rezultatelor contestaţiilor
16 – 18 septembrie 2014 – înmatricularea candidaţilor
19 septembrie 2014 afişarea rezultatelor finale

II. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR
• Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună până pe data de

31 iulie 2014 (pentru sesiunea din iulie) şi 19 septembrie 2014 (pentru sesiunea din septembrie)
DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul facultăţii.

• Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

• De regulă, o formaţie de studiu poate exista cu un număr minim de 25 studenţi.

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
III. 1. (pentru candidaţii de la Studii universitare de LICENŢĂ)

 cerere de înscriere tip;
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original (sau adeverinţa eliberată de liceu,

pentru promoţia 2014);
 foaia matricolă în original;
 certificat de naştere în copie legalizată;
 certificat de căsătorie în copie xerox;
 copie xerox după B.I. (C.I.)
 adeverinţă medicală tip, vizată de cabinetul medical studenţesc;
 2 fotografii tip buletin de identitate;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă, unde este cazul.

III. 2. (pentru candidaţii de la Studii universitare de MASTERAT)
 cerere de înscriere tip;
 diploma de bacalaureat în original;
 foaia matricolă de la liceu în original;
 diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire eliberată de universitatea absolvită

(pentru promoţia 2014);
 foaia matricolă / suplimentul la diplomă în original;
 certificat de naştere în copie legalizată;
 certificat de căsătorie copie xerox;
 copie xerox după B.I. (C.I.)
 adeverinţă medicală tip, vizată de cabinetul medical studenţesc;
 2 fotografii tip buletin de identitate;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă, unde este cazul.
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IV. TAXE
IV. 1. TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE
A. Pentru programele de studiu din cadrul Departamentului de Ştiinţe umane şi social-politice

LICENŢĂ

Asistenţă socială
150 lei

indiferent de numărul
programelor de studiu alese

Filosofie
Istorie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Ştiinţe politice

MASTERAT

Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării
transfrontaliere 150 lei

indiferent de numărul
programelor de studiu alese

Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Studii europene
Consiliere şi administrare în resurse umane

B. Pentru programele de studiu din cadrul Departamentului Geografie

LICENŢĂ
Geografie 150 lei

indiferent de numărul
programelor de studiu alese

Geografia turismului
Geografia mediului

MASTERAT
GIS şi planificare teritorială 150 lei

indiferent de numărul
programelor de studiu alese

Turism şi dezvoltare regională

IV.1.1 SCUTIRI – TAXĂ DE ÎNSCRIERE:
Pot beneficia de scutirea taxei de înscriere:
• Orfanii de ambii părinţi cu vârsta mai mică de 26 ani;
• Cei proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial cu vârsta mai mică de 26 ani;
• Copiii personalului didactic aflat în activitate în instituţii de învăţământ;
• Candidaţii bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale sau candidaţii care suferă de diabet,

boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap motoriu;

• Candidaţii salariaţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi copiii lor.

IV.1.2 REDUCERI – TAXĂ DE ÎNSCRIERE:
Pot beneficia de reducerea taxei de înscriere:
• Candidaţii cu un părinte decedat, cu vârsta mai mică de 26 de ani;
• Personalul didactic activ;
• Cazuri sociale deosebite.

Scutirea / reducerea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor
doveditoare prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin uneia din categoriile prevăzute.

IV.2. TAXA DE ÎNMATRICULARE
 Pentru toate domeniile Facultăţii de Istorie şi Geografie taxa de înmatriculare este de 100 lei şi se poate
achita în momentul înscrierii cu condiţia depunerii documentelor în original.
 Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita odată cu taxa de înmatriculare şi 200 lei avans din taxa
de şcolarizare.
 Termen maxim de înmatriculare 30 iulie 2014 (sesiunea din iulie) şi 18 septembrie 2014 (sesiunea din

septembrie)

IV.3. TAXA DE ŞCOLARIZARE:
Taxa de şcolarizare pentru cei admişi cu taxă la Studii universitare de Licenţă, înv. de ZI (3 ani):

Ciclul
I

Domeniul Programul de studiu
TAXA DE

ŞCOLARIZARE
Asistenţă socială Asistenţă socială 2400 LEI

Geografie Geografie 2600 LEI
Geografia turismului 2600 LEI

Filosofie Filosofie 2400 LEI
Istorie Istorie 2400 LEI
Relaţii internaţionale şi studii
europene

Relaţii internaţionale şi studii europene 2400 LEI

Ştiinţa mediului Geografia mediului 2600 LEI
Ştiinţe politice Ştiinţe politice 2400 LEI
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 Taxa de şcolarizare pentru cei admişi cu taxă la Studii universitare de Masterat, înv. de ZI (2 ani)

Ciclul
II

Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 2500 LEI
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 2400 LEI
Studii europene 2400 LEI
GIS şi planificare teritorială 2600 LEI
Turism şi dezvoltare regională 2600 LEI
Consiliere şi administrare în resurse umane 2500 LEI

 Taxa de şcolarizare pentru cei admişi cu taxă la Studii universitare de Licenţă înv. ID (3 ani):

Ciclul Domeniul Programul de studiu
TAXA DE

ŞCOLARIZARE
I Geografie Geografie 2600 LEI

Geografia turismului 2600 LEI

V. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE
 La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de Zi şi ID departajarea se va face după:

Criteriul I: media generală la examenul de bacalaureat;
Criteriul II: media anilor de studiu;

 La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:
Criteriul I: media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în
sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în
sistem fără credite).

VI. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
 La Facultatea de Istorie şi Geografie admiterea se va desfăşura  în sesiunile iulie şi septembrie 2014.
 Candidaţii pentru ocuparea locurilor la învăţământul universitar de licenţă vor fi departajaţi pe baza

mediei aritmetice între proba E)a) (50%) şi proba E)d) (50%) a examenului de bacalaureat. Media finală
minimă de promovare a concursului de admitere este 5 (cinci).

 Candidaţii pentru ocuparea locurilor la învăţământul universitar de masterat vor fi departajaţi pe baza
mediei aritmetice între media examenului de licenţă (80%) şi nota obţinută la interviu (20%). Media
finală minimă de promovare a concursului este 5 (cinci). Înscrierile la studiile universitare de masterat se
fac şi se finalizează în ambele sesiuni.

 Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi / sau/ la alte
concursuri naţionale sau internaţionale sunt declaraţi admişi pe locuri finanţate prin granturi de studiu.

 Candidaţii care au optat pentru certificatul de agrementare în cadrul concursului „Student pentru 1 zi”,
vor fi scutiţi de la plata taxei de şcolarizare pe parcursul anului I de studiu. După anul I de studii, vor
putea conserva acelaşi regim în funcţie de performanţele didactice obţinute.

 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă
ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Lg 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Lg 84/1995)

 Contestaţiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere pe
facultate în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă de către aceeaşi comisie. La
probele orale  şi de aptitudini nu se admit contestaţii.

METODOLOGIA DE CALCUL A MEDIILOR CANDIDAŢILOR
LA EXAMENUL DE ADMITERE 2014

– pentru studii universitare de licenţă –
– înv. de zi şi ID, cu durata studiilor de 3 ani –

Domeniul: ISTORIE
Programul de studiu: ISTORIE – înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)



4

Domeniul: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
Programul de studiu: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE – înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat (50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

Domeniul: GEOGRAFIE
Programul de studiu: GEOGRAFIE - înv. de ZI şi ID

GEOGRAFIA TURISMULUI – înv. de ZI şi ID
c) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
d) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

Domeniul: ŞTIINŢA MEDIULUI
Programul de studiu: GEOGRAFIA MEDIULUI - înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

Domeniul: FILOSOFIE
Programul de studiu: FILOSOFIE – înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

Domeniul: ŞTIINŢE POLITICE
Programul de studiu: ŞTIINŢE POLITICE – înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

Domeniul: ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Programul de studiu: ASISTENŢĂ SOCIALĂ – înv. de ZI
a) Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de Bacalaureat

(50%)
b) Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul Examenului de

Bacalaureat (50%)

METODOLOGIA DE CALCUL A MEDIILOR CANDIDAŢILOR
LA EXAMENUL DE ADMITERE 2014

– pentru studii universitare de masterat –
– înv. de zi, cu durata studiilor de 2 ani –

Domeniul ISTORIE
1. Programul de studiu: STUDII EUROPENE
2. Programul de studiu: PROTEJAREA, VALORIFICAREA ŞI MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI

a) interviu în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (20%)
b) media examenului de licenţă (80%)

Domeniul RELAŢII INTENAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
1. Programul de studiu: MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI COOPERĂRII

TRANSFRONTALIERE
a) interviu în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (20%)
b) media examenului de licenţă (80%)
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Domeniul FILOSOFIE
1. Programul de studiu: CONSILIERE ŞI ADMINISTRARE ÎN RESURSE UMANE
a) interviu în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (20%)
b) media examenului de licenţă (80%)

Domeniul GEOGRAFIE
1. Programul de studiu: GIS ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ
2. Programul de studiu: TURISM ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

a) interviu în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive (20%)
b) media examenului de licenţă (80%)

VII. Propuneri privind cifra de şcolarizare pentru admiterea 2014
STUDII UNIVESITARE DE LICENŢĂ - ZI

Facultatea Domeniul de
licenţă

Domeniul de
ierarhizare

Programul de
studii

Propuneri capacitate
de

şcolarizare
(zi+ID)

ZI fără
taxă rromi Mold bac

RO Mold bac RM ZI cu
taxă TOTAL

FACULATATEA
DE ISTORIE ŞI
GEOGRAFIE

Ştiinţa mediului Ştiinte ale
mediului

Geografia
mediului 21

1

0 0 29 50 50

Geografie Geografie Geografie 10 2 2 26 40 60
Geografia
turismului 30 2 3 65 100 100

Istorie Istorie Istorie 20 0 10 20 50 50

Filosofie Filosofie Filosofie 5 0 0 15 20 20
Relaţii
internaţionale
şi studii
europene Ştiinţe politice

Relaţii
internaţionale şi
studii europene

26 5 15 28 75 75

Ştiinţe politice Ştiinţe politice 20 2 3 25 50 50

Asistenţă
socială

Asistenţă
socială Asistenţă socială 14 0 0 36 50 50

Total facultate 146 1 11 33 244 435 455

STUDII UNIVESITARE DE LICENŢĂ - ID

Facultatea Domeniul de
licenţă

Domeniul de
ierarhizare

Programul de
studii

Propun
eri

ZI cu
taxă TOTAL

capacitate
de

şcolarizare
(zi+ID)

FACULATATEA
DE ISTORIE ŞI
GEOGRAFIE

Geografie Geografie
Geografie 60 60 60

Geografia
turismului 50 50 50

STUDII UNIVESITARE DE MASTERAT

Facultatea Domeniul Programul de studii de masterat

Propuneri
capacitate

de
şcolarizareZI fără

taxă
Mold
Lic
RO

Mold
Lic RM

ZI cu
taxă TOTAL

FACULATATEA
DE ISTORIE ŞI
GEOGRAFIE

Relaţii
internaţionale şi
studii europene

Managementul relaţiilor internaţionale şi
cooperării transfrontaliere 15 2 0 33 50 25

Istorie
Protejarea, valorificarea şi managementul
patrimoniului 15

2 0 15 25 25

Studii europene 2 0 16 25 25

Geografie
GIS şi planificare teritorială 10 1 0 39 50 30

Turism şi dezvoltare regională 9 1 0 40 50 30
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Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 5 0 0 45 50 25

TOTAL 54 8 0 188 250 160

VII. Propuneri pentru comisia de admitere sesiunea iulie/septembrie 2014

Preşedinte: Vasile EFROS Prof. univ. dr.

Membri: Maria Rădoane Prof. univ. dr.
Vasile Efros Prof. univ. dr.
Sorin-Tudor Maxim Prof. univ. dr.
Viorel Guliciuc Prof. univ. dr.
Ştefan Purici Prof. univ. dr.
Viorel Chiriţă Conf. univ. dr.
Liviu-Ghoerghe Popescu Conf. univ. dr.
Daniela-Alexandra Popescu Conf. univ. dr.
Marcel Mîndrescu Conf. univ. dr.
Dumitru Boghian Conf. univ. dr.
Dan Ioan Dascălu Conf. univ. dr.
Olimpia Mitric Conf. univ. dr.
Florin Pintescu Conf. univ. dr.
Doina Creangă Conf. univ. dr.
Ştefan Alexandru Băişanu Conf. univ. dr.
Bogdan Popoveniuc Conf. univ. dr.
Dumitru Mihăilă Lector univ. dr.
Despina Vasilcu Lector univ. dr.
Maria-Magdalena Lupchian Lector univ. dr.
Vasile Budui Lector univ. dr.
Elena-Maria Emandi Lector univ. dr.
Ionuţ-Alexandru Cristea Lector univ. dr.
Vasile Demciuc Lector univ. dr.
Rodica-Maria Iacobescu Lector univ. dr.
Harieta Sabol Lector univ. dr.
Niadi Corina Cernica Lector univ. dr.
Mirela Beguni Lector univ. dr.
Dinu Balan Lector univ. dr.
Sorin Ignătescu Lector univ. dr.
Radu Florian Bruja Lector univ. dr.
Vlad Gafiţa Lector univ. dr.
Cristina-Viorica Cormoş Lector univ. dr.
Andreea Ioana Cozianu Lector univ. dr.
Marius Cucu Lector univ. dr.
Dinu-Iulian Oprea-Gancevici Lector univ. drd.
Damian Gheorghiu Asist. univ. drd.
Violeta Epure Asist. univ. dr.
Gheorghe Cheia Prep. univ. dr.
Andrei-Emil Briciu Prep. univ. dr.

Secretar admitere: Carmen Marcela Ciornei Lector univ. drd.

Secretar şef facultate,
Cristina Pîrgaru

DECAN,

Prof. univ. dr. Vasile EFROS


