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ANEXA FACULTĂŢII DE FIZICĂ
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL
CONCURSULUI DE ADMITERE NIVEL MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020

I. CONDIȚII GENERALE PENTRU ADMITEREA LA NIVEL MASTER:
După obținerea diplomei de licență studenții pot opta pentru unul din programele de
masterat de 4 semestre din cadrul facultății, la următoarele specializări:




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

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
 Diploma de Bacalaureat în original sau copie după Diploma de Bacalaureat
 copie după foaia matricolă
 Diploma de licență și suplimentul sau adeverință de licență în original sau
copie
 2 poze format 3/4
 copie după cartea de identitate sau pașaport
 certificat de naștere, copie
 adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie
 dovada plății taxelor de procesare și de înscriere.
În cazul documentelor depuse în copie se prezintă și originalul pentru
conformitate.
Toţi candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor participa obligatoriu la etapa
de confirmare/redistribuire.
Acte necesare pentru confirmarea locului bugetat:
 Diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licență sau adeverința,
suplimentul la diplomă în original


Adeverințe care să ateste studii efectuate
facultăți/universități, dacă este cazul

la buget/taxă la alte
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Contract de studii.

Confirmarea unui loc cu taxă presupune achitarea primei rate a taxei de școlarizare.

II. CRITERII ȘI METODOLOGIE DE SELECȚIE
1. Candidații vor susține un interviu în faţa comisiei de admitere. Nota la interviu are o
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:
Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere formată din taxa
de înscriere, în cuantum de 70 lei şi taxa de procesare, în cuantum de 30 lei.
În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe specializări din cadrul Facultății de Fizică,
taxele de înscriere şi de procesare se percep o singură dată.
Scutiri

Dacă un candidat este scutit de taxa de admitere conform legislației și regulamentelor în
vigoare, el va prezenta un document justificativ.
Sunt scutite de taxa de înscriere următoarele categorii de candidați: copiii personalului
didactic (în activitate, pensionar sau decedat), angajații și copiii angajaților UBB și ai BCU
Cluj-Napoca, candidații proveniți din centre de plasament sau orfanii de ambii părinți.
Ultima categorie este scutită și de taxa de procesare. Scutirea de taxă se acordă o singură
dată pentru o unitate de învățământ.
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.
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V. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE NIVEL MASTER
IULIE 2019:
 16.07.2019 - 19.07.2019:
 22.07.2019 - 23.07.2019:
 24.07.2019:
 24.07.2019:
 25.07.2019:
 26.07.2019:
 29.07.2019:
 30.07.2019:

înscrierea candidaţilor
înscrierea candidaţilor
susţinerea interviului
afișarea listelor
contestații și afișarea rezultatelor după contestații
confirmări și redistribuiri locuri
confirmări și redistribuiri locuri
afişarea rezultatelor finale.

SEPTEMBRIE 2019:
 11.09.2019 - 13.09.2019:
 16.09.2019:
 16.09.2019:
 17.09.2019:
 18.09.2019 - 19.09.2019:
 20.09.2019:

înscrierea candidaţilor
susţinerea interviului
afișarea listelor
contestații și afișarea rezultatelor după contestații
confirmarea ocupării locurilor
afişarea rezultatelor finale.

Decan,
Prof.dr. Ladislau NAGY

