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Matematică 

 
Matematici aplicate 

 
IF 

Concurs de admitere bazat pe susţinerea  unui 

interviu, media examenului de licenţă si media 

anilor de studii de la ciclul licenţă. Media de 

admitere va fi media aritmetică dintre nota obţinută 

la interviu, media examenului de licenţă si media 

anilor de studii de la ciclul licenţă. 

1.Media anilor de studii de licenta 

2. Nota la proba scrisă de la examenul de 

licenţă. 

Informatică 
Metode și modele în inteligența 

artificială 
IF 

Concurs de admitere bazat pe susținerea unei probe 

de tip interviu (evaluat cu notă NI) și media 

examenului de licență (MEL)  

Media de admitere:  MA=(70xNI+30xMEL)/100 

1. Nota la interviu 

2. Media anilor de studii de licență 

 

 

Fizică Fizică apliată/Applied Physics IF 

Concurs de admitere bazat pe elaborarea unui eseu 

motivational evaluat cu ADMIS/RESPINS. Media 

de admitere va fi media aritmetică dintre media 

examenului de licenţă şi media anilor de studii de la 

ciclul licenţă. Probă de competenta lingvistica -

lb.engleza (ADMIS/RESPINS) 

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. 

Chimie 
Chimia compuşilor biologic 

activi 

 

IF 

 

Concurs de admitere bazat pe elaborarea unui eseu  

motivaţional şi media examenului de licenţă. Vor 

participa la concursul de admitere candidaţii care au 

obţinut calificativul ADMIS la eseul motivaţional. 

Media de admitere va fi reprezentată de media 

examenului de licenţă 

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. 

Geografie 

 
Turism și dezvoltare durabilă 

 
IF 

Concurs de admitere bazat pe susţinerea unei probe 

scrise(test grilă) şi media examenului de licenţă. 

Media de admitere va fi media aritmetică dintre 

nota la proba scrisă şi media examenului de licenţă. 

 

1. Nota de la proba scrisă. 

2. Nota la proba scrisă de la examenul de 

licenţă. 
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