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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea 

 examenului de admitere la  master 

 

 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere la masterele din 

cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din Craiova se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare aferentă programului 

Bologna. 

 Prezentul regulament  defineşte particularităţile examenului menţionat 

pentru cele două domenii de studiu în care Facultatea de Matematică şi 

Informatică organizează concurs de admitere la studii masterale. 
 

 

Capitolul I_ 

Organizare şi desfăşurare 

 

 

 Art.1. Domeniile de studiu în care Facultatea de Matematică şi 

Informatică organizează concurs de admitere la cursurile de master sunt: 

matematică şi informatică. 

 

 Art.2. Studiile de master se organizează pe durata a 4 semestre. 

 

 Art.3. În vederea desfăşurării examenului de admitere la studiile 

masterale, cele două departamente ale facultăţii vor elabora anual o programă 

a examenului de admitere. Programa de examen va fi afişată la avizierul 

facultăţii înaintea datei de susţinere a examenului de licenţă (ciclul I Bologna) 

şi va conţine obligatoriu o listă detaliată a capitolelor cerute şi bibliografia 

aferentă. 

 

 Art.4.  Comisiile concursului de admitere la studiile masterale sunt 

organizate pe domenii de studiu  la propunerea  departamentelor, cu avizul 

decanului şi sunt  aprobate de Biroul Senatului şi numite prin decizia 

Rectorului. 

 



 2 

 Art.5.  Comisia pentru susţinerea  examenului este alcătuită din 

minimum 3 membri, din care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar. 

 

 Art. 6. Examenul de admitere la studiile masterale constă în redactarea 

unei lucrări scrise desfăşurată pe parcursul a cel mult 2 ore. 

 

 Art.7. Comisia de examen  verifică şi apreciază pregătirea candidaţilor 

şi asigură buna desfăşurare a examenului. 

 

 Art.8.  Subiectele probei scrise la examenul de admitere se formulează 

de către comisia de admitere în strictă concordanţă cu programa examenului. 

 

 Art.9.  Nota de admitere a unui candidat se calculează ca medie a 

următoarelor note: media anilor de studiu, media examenului de licenţă şi 

nota la proba scrisă. 

 

 Art.10. Se pot înscrie la examenul de admitere candidaţii care au 

absolvit o formă de învăţământ superior în domeniile matematică, informatică 

şi din alte domenii conexe acestora. 

 

 Art.11.  Absolvenţii formei de învăţământ de 4 şi 5 ani pot candida pe 

locurile bugetate numai pe locurile rămase neocupate de la candidaţii care au 

absolvit ciclul I Bologna sau pe locurile cu taxă.   

 

     Art.12.  Acte necesare înscrierii: 

1. Cerere de inscriere tip (de la Secretariat)  

2. Diploma de Bacalaureat in original sau copie legalizata.  

3. Diploma de Licenta în original pentru absolventii din alte promotii sau 

adeverinta de licenta în original sau copie legalizata (pentru promoţia 

curentă a ciclului I).  

4. Foaia matricolă de la facultate în original sau copie legalizată  

5. Certificat de naştere in original şi copie xerox (se va legaliza de către 

comisia de admitere) sau copie legalizata.  

6. Buletinul/Cartea de identitate original si copie xerox (se va legaliza de 

catre comisia de admitere) sau copie legalizata.  

7. Adeverinta medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este 

apt pentru înscrierea la facultate.  

8. Două fotografii tip buletin.  

9. Taxa de înscriere: se achită la secretariatul facultăţii la înscriere.  

10. Dosar plic. 
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Capitolul II:  

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

 Art.13. Rezultatele obţinute de candidaţi la examenul de admitere la 

studiile masterale se afişează în ziua susţinerii examenului. 
 

 Art.14. Contestaţiile cu privire la examenul de admitere la studiile 

masterale se depun în dimineaţa zilei următoare afişării rezultatelor. 

Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei de admitere între orele 8-

12. Rezultatele la contestaţii se afişează în ziua depunerii acestora la 

secretarul comisiei de examen. 

   
 

  


