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          Avizat 
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CRITERII SPECIFICE  
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNILE 

IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2020 
 

(Anexa la Regulamentul R10 – Organizarea și desfășurarea examenului de admitere) 

 
 
 

I. PROPUNERI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 2020 
 

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID) 

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, Facultatea de Istorie și Geografie organizează 
admitere  pentru domenii de studii universitare de Licență la învățământul cu frecvență și ID, după cum 
urmează:  

 

Nr 
Crt. 

Forma de 
învățământ 

Durata  
studiilor 

Domeniul de licenţă Program de studiu 

1 IF 3 ani Istorie Istorie 

2 IF 3 ani 
Relații internaționale și 
studii europene 

Relații internaționale și studii europene 

3 IF 3 ani Sociologie*  Resurse umane* 

4 IF 3 ani Geografie 
Geografie 

Geografia turismului 

5 IF 3 ani Asistență socială Asistență socială 
 

1  ID 3 ani Geografie 
Geografie 

Geografia turismului 

*se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale 
 
 

I.2. STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – înv. cu frecvență (IF) 
Pentru sesiunile de Admitere iulie și septembrie 2020 Facultatea de Istorie și Geografie organizează 

admitere pentru studii universitare de Conversie profesională, învățământ cu frecvență, după cum 
urmează:  
 

Nr 
crt. 

Forma de 
învățământ 

Durata  
studiilor 

Domeniul de licenţă Program de studiu 

1 IF 2 ani Istorie Conversie profesională – Istorie 
 
  

I.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – înv. cu frecvență (IF) 
În anul 2020, la Facultatea de Istorie și Geografie se organizează admitere pentru următoarele 

programe universitare de master:  
 

Nr 
crt. 

Forma de 
învățământ 

Durata  
studiilor 

Domeniul de licenţă Program de studiu 

1 IF 2 ani 
Relații internaționale 
și studii europene 

Managementul relațiilor internaționale și 
cooperării transfrontaliere 

2 IF 2 ani Geografie 
Turism și dezvoltare regională 

GIS și planificare teritorială 

3 IF 2 ani Filosofie Consiliere și administrare în resurse umane 
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II. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2020 
 

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – înv. cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID) 
Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licenţă. 
 

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licență astfel: 
Proba 1:  Interviu* privind testarea cunoștințelor, capacității cognitive și a competențelor de  

specialitate, finalizat cu: admis / respins 
* Interviul se poate desfășura în fața comisiei de admitere, pentru candudații care se înscriu on-site sau prin completarea unui 

chestionar, pentru candidații care se înscriu on-line. 
 

Proba 2:  Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a)  din cadrul Examenului de  
Bacalaureat (50%) 
 

Proba 3:  Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) din cadrul  
Examenului de Bacalaureat (50%) 

 
 

II.2. STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – înv. cu frecvență (IF) 

Media de admitere se calculează astfel: 
1. Media examenului de diplomă/licenţă (100%)       
 
 

II.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – înv. cu frecvență (IF)  
 

Media de admitere se calculează astfel: 
Proba 1:  Interviu* (finalizat cu admis/respins) 
* Interviul se poate desfășura în fața comisiei de admitere, pentru candudații care se înscriu on-site sau prin completarea unui 

chestionar, pentru candidații care se înscriu on-line. 
 

Proba 2:  Media examenului de diplomă/licenţă (100%)       
 

 
 
 

II.4.  CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE 

 La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul cu frecvență (IF) şi învățământul la distanță 
(ID) departajarea se va face după: 

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

 

 La învăţământul universitar de licenţă, Conversie profesională, pentru învăţământul cu frecvență (IF) 
departajarea se va face după: 
 Criteriul I:  media anilor de studii de la facultate 

 

 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). 

 
 

 

 
V.E./C.S.P./2  ex. 


