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METODOLOGIA DE ORGANIZARE Şl DESFĂŞURARE A ADMITERII LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE MASTERAT pentru anul universitar 2009-2010
Art. 1 Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat la U.V.T. se organizează în
conformitate cu prevederile: Legii învăţământului nr.84/995, republicată cu modificările şi
completările ulterioare; Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare; H.G.
nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3315/28.02.2008 privind criteriile generale
de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat
şi de doctorat pentru anul universitar 2008/2009 şi OMECT nr. 4644/30.06.2008 privind
structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă
şi programele de studii universitare de licenţă şi programele de studii universitare de masterat
acreditate.
Art. 2 Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe domenii de
studii universitare ale căror specializări sunt acreditate A.R.A.C.I.S.
Art. 3 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004), precum
şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
(cf. Legii nr. 84/1995). Facultatea oferă următoarele programe de studii masterale: Jurnalism
sportiv, Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice, Filosofie şi ştiinţe socioumane, Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de tehnoredactare. Numărul de locuri bugetate
este de 245, iar cel de locuri cu taxă este de 265.
Art. 4 Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de
învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Facultate, în una
sau două sesiuni înainte de începerea anului universitar. Perioadele sesiunilor de admitere,
formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform
prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin
publicare pe pagina proprie de web. Nu există categorii de candidaţi care să fie scutite de taxa
de admitere şi/sau înmatriculare.
● admiterea:
– condiţii de înscriere:
1) diploma de absolvire a învăţământului superior (indiferent de profil):

A) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile universitare de
licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
B) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă ai studiilor universitare de lungă
durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă în
condiţiile menţionate mai sus;
2) plata taxei de înscriere: taxa va fi achitată la casieria Universităţii şi va fi depusă în dosarul
de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de
masterat este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare este de 150 de lei.
3) dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
A) copie legalizată după diploma de învăţământ superior;
B) copie legalizată după foaia matricolă a facultăţii absolvite;
C) copie legalizată după certificatul de naştere;
D) chitanţă de plată a taxei de înscrierere;
E) cerere de înscriere;
– condiţii de admitere:
1) interviu care va fi notat cu admis/respins şi care va urmări, în principal, aptitudinile şi
motivaţia candidaţilor pentru activitatea de învăţământ superior de la acest nivel şi pentru
abordarea din perspectiva uneia dintre direcţiile de specializare; evaluarea se va face pe baza
unui set de indici de evaluare stabilit de Comisia de admitere;
2) media de admitere pe locurile fără taxă: în ordine descrescătoare, calculată – după
admiterea la interviu – ca medie aritmetică între media generală pe toţi anii de studiu şi media
examenului de licenţă; pentru cei care au aceiaşi medie generală la admitere, departajarea se
va face în funcţie de nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă şi de punctajul acordat de
comisie la interviu;
3) media de admitere pe locurile cu taxă: în ordine descrescătoare, după ocuparea locurilor
fără taxă şi calculată la fel ca pentru ele;
● tematica şi bibliografia pentru interviul de admitere vor fi afişate cu şase luni înainte de data
susţinerii examenului pe site-ul şi la avizierul facultăţii. Comisia de admitere va întocmi un
set de indici după care se va face evaluarea.
Art. 5 Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii postuniversitare sau studii universitare
de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă,
indiferent de forma de învăţământ.
Art. 6 Validarea rezultatelor admiterii la studii postuniversitare şi la studii universitare de
masterat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale

conducerii I.O.S.U.M. După aprobarea înmatriculării, masteranzii sunt înscrişi în Registrul
matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
Art. 7 înmatricularea în anul I de studiu se face astfel:
Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la
secretariatele facultăţilor contractul de studii semnat pentru întreaga perioadă de studiu.
Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu nevalutar,
vor fi înmatriculaţi în baza Ordinului de primire la studii, emis de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor plăti aceleaşi taxe de şcolarizare ca şi
cetăţenii români.
– Pentru cursanţii pe cont propriu nevalutar, decizia de înmatriculare se emite numai
după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de şcolarizare (taxa aferentă
semestrului I) şi după ce s-a încheiat contractul de studii pentru întreaga perioadă de
şcolarizare. Cursanţii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar vor depune la
secretariatul facultăţii actele necesare cu cel puţin 10 zile înaintea începerii anului
universitar.

Calendarul admiterii la programele de studii masterale
pentru anul universitar 2009-2010

În anul universitar 2009-2010, examenul de admitere se va desfăşura în perioadele 16.0725.07.2009 şi respectiv, 21-28.09.2009, după cum urmează:
16.07-19.07. 2009 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
19.07.2009- analiza dosarelor;
20-21.07.2009 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
22.07.2009 – soluţionarea contestaţiilor;
22.07.2009 – afişarea rezultatelor finale ale concursului.
23-25.07.2009 – confirmarea rezultatelor achitarea taxei de confirmare şi înmatricularea.
26.07.2009 – afişarea rezultatelor finale.
21.09-23.09.2009 - înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
24.09.2009 – susţinerea interviului;
25.09-26.09.2009 – afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
27-28.09.2009 – afişarea rezultatelor finale ale concursului şi achitarea taxei de confirmare.
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