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ANEXA FACULTĂŢII DE FIZICĂ
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL
CONCURSULUI DE ADMITERE NIVEL MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

I. Condiții generale pentru admiterea la nivel MASTER:
După obținerea diplomei de licență studenții pot opta pentru una din secţiile de Master de 4
semestre din cadrul facultății, la următoarele specializări:




Fizica Corpului Solid (în limba engleză)
Biofizică şi Fizică Medicală
Fizică Computațională (în limba engleză)

II. Criterii şi metodologie de selecţie
1. Candidații vor susține un interviu care are pondere de 50 % din media finală.
2. Media examenului de Licență reprezintă 50 % din media finală.
3. Pentru candidații cu medii egale, criteriul de departajare este nota obținută la interviu
4. La specializările organizate în limba engleză candidații vor susține interviul în limba engleză
III. TAXE:
Taxa de înscriere la admitere este 70 RON.
În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe domenii din cadrul Facultății de Fizică taxa de
înscriere şi taxa de procesare (30 RON) se percep o singură dată.
IV. CONTESTAŢII:
Contestațiile privind rezultatele admiterii se vor depune la Secretariatul Facultății de Fizică în
termenele prevăzute de prezentul regulament. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate la avizierul
Facultății.

V. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE NIVEL MASTER
IULIE 2018:


16-19 iulie: înscrierea candidaţilor



20 iulie: susținerea interviului pentru admitere



20 iulie, după ora 16:00 afișarea rezultatelor



23 iulie, depunerea contestațiilor, afişarea rezultatelor după contestaţii



24-26 iulie: confirmări și redistribuiri locuri



27 iulie: afişarea rezultatelor finale

SEPTEMBRIE 2018:


10-13 septembrie: înscrierea candidaţilor



14 septembrie: susținerea interviului pentru admitere



14 septembrie, după ora 16:00 afișarea rezultatelor



17 septembrie, depunerea contestațiilor, afişarea rezultatelor după contestaţii



18-19 septembrie: confirmări și redistribuiri locuri



20 septembrie: afişarea rezultatelor finale

Președintele comisiei de admitere,
Prof.univ.dr. Aurel POP

