UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
CONCURS DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
anul I, anul universitar 2018-2019
Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Matematică

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Matematici aplicate

A

IF

50

Metode și modele în
inteligența artificială

A

IF

Informatică

50
Tehnici avansate pentru
prelucrarea informaţiei/
Advanced Techniques for
Information Processing

Facultatea de
Științe

Fizică

Fizică
teoretică/Theoretical
Physics

A

A

IF

IF

100

1

Condiţii de admitere

Concurs de dosare bazat pe media aritmetica
dintre media obtinuta la examenul de licenţă si
media anilor de studii de licenta.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Concurs de admitere bazat pe susținerea unei
probe eliminatorii constând într-un interviu
(admis/respins) şi media de admitere (MA).
Media de admitere se calculează în funcție de
media examenului de licenţă (MEL) și media
anilor de studiu de la ciclul de licență (MAS).
MA = (70xMAS+30xMEL)/100
Concurs de admitere bazat pe susţinerea unui
interviu şi media examenului de licenţă. Media
de admitere va fi media aritmetică dintre nota
obţinută la interviu şi media examenului de
licenţă.
Probă de competență lingvistică – limba
engleză (admis/respins)

Criterii de
departajare
la medii egale

Media anilor de
studii de licenta.

1.Media anilor de
studii de licenta
2. Nota la proba
scrisă de la examenul
de licenţă.
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.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Fizică

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Fizică aplicată

A

IF

Fizică teoretică

A

IF

Fizică aplicată/Applied
Physics

A

IF

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la aceste programe de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la aceste programe de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la aceste programe de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

Facultatea de
Științe

Chimia compuşilor
biologic activi

A

IF

Chimie

100

Chimie aplicată

A

Criterii de
departajare
la medii egale

Concurs de dosare. Media de admitere va fi
media aritmetică dintre media examenului de
licenţă şi media anilor de studii de la ciclul
licenţă.

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar

IF
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1. Nota la proba
scrisă de la examenul
de licenţă.
2. Domeniul de studii
de licenţă absolvit.
Sunt preferaţi în
ordine licenţiaţii în
domeniile: Chimie,
Ştiinţa Mediului,
Inginerie Chimică,
Biologie, Fizică,
Geografie, Matematică, Informatică.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Criterii de
departajare
la medii egale

2018-2019.

Turism și dezvoltare
durabilă

A

IF

Geografie

50
Valorificarea și protecția
resurselor din mediul
geografic

A

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.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

50

Concurs de dosare. Media de admitere va fi
media aritmetică dintre media examenului de
licenţă şi media anilor de studii de la ciclul
licenţă.

1. Nota la proba
scrisă de la examenul
de licenţă.
2. Domeniul de studii
de licenţă absolvit.
Sunt preferaţi în
ordine licenţiaţii în
domeniile: Ştiinţa
Mediului, Chimie,
Inginerie Chimică,
Biologie, Fizică,
Geografie, Matematică, Informatică.

150

Lucrare scrisă cu tematica din:
I – Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului
II – Metodica Disciplinelor Sportive: atletism,
gimnastică, joc sportiv (la alegere: baschet,
fotbal, handbal, volei – Metodica de învăţare a
elementelor şi procedeelor tehnice specifice

1. Nota la Teoria
educației fizice și
sportului.

Facultatea de
Științe

Ştiinţa mediului

Facultatea de
Educaţie
Fizică
şi Sport

Ştiinţa sportului
şi educaţiei
fizice

Calitatea mediului

Activitate motrică
extracurriculară și
curriculară

A

A

IF

IF
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1. Nota de la proba
scrisă.
2. Nota la proba
scrisă de la examenul
de licenţă.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Criterii de
departajare
la medii egale

ramurii de sport la alegere)
Kinetoterapie în
reeducarea neuromotorie

A

IF

IF
Performanţă în sport

A

Examen tip grilă din disciplinele Anatomie şi
Kinetologie.

1. Nota la examenul
de Anatomie.

Lucrare scrisă cu tematica din:
- Teoria antrenamentului sportiv;
- Aprofundarea pregătirii într-o ramură sportivă
la alegere (atletism, gimnastică, baschet, fotbal,
handbal, volei, tenis de masă – Iniţierea şi
pregătirea copiilor şi juniorilor în ramura de
sport la alegere).

1. Nota la Teoria
antrenamentului
sportiv.

1. Media

Facultatea de
Litere

Filologie

Managementul
organizațiilor și
evenimentelor sportive

A

IF

Studii de limba şi literatura
română

A

IF

A

IF

A

IF

Studii de limbă engleză şi
literaturi anglo-americane
Limba franceză, didactică
şi literaturi în spaţiul
francofon
Traducere și terminologii
în context european
(engleză, franceză,

Interviu

300

A

IF

4

Concurs de admitere
Locuri bugetate: Probă scrisă, cu notă, din
bibliografia şi tematica master-ului.
Locuri cu taxă: Media examenului de
finalizare studii – licenţă.

examenului de
finalizare studii –
licenţă.
2. Media generală a
anilor de studiu
din ciclul
universitar de
licenţă.
1. Media generală a
anilor de studiu
din ciclul
universitar de
licenţă.
2. Media la

examenul de
bacalaureat.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Paradigme ale comunicării
organizaţionale

A

IF

Management educaţional

A

IF

A

IF

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Criterii de
departajare
la medii egale

germană)

Științe ale
educației

Filologie

Facultatea de
Litere

Consiliere educaţională şi
dezvoltarea carierei (la
Drobeta-Turnu Severin)
Limba engleză şi limba
franceză - traducere şi
terminologie juridică
europeană

Teatru şi artele
spectacolului

Arta actorului

Muzică

Artă muzicală românească
contemporană

100

A

A

A

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu. Nu se școlarizează în anul I în anul
universitar 2018-2019.

IF

IF

IF

5

50

Concurs de admitere
Proba 1- Interviu pe baza dosarului de
concurs – oral.
Proba 2 – Aptitudini interpretative din
repertoriul de concurs-practic.

25

Concurs de admitere
Proba 1- Istoria muzicii universale şi
româneşti – scris
Proba 2 – Didactica specialităţii - oral

1. Media
examenului de
finalizare studii –
licenţă.
2. Media generală a
anilor de studiu
din ciclul
universitar de
licenţă.
1. Media
examenului de
finalizare studii –
licenţă.
2. Media generală a
anilor de studiu
din ciclul
universitar de
licenţă.

Facultatea

Facultatea de
Teologie
Ortodoxă

Domeniul
de studii
universitare
de master

Teologie

Programul de Master

Teologie şi cultură

Drepturile omului/Droits
de l’homme
Drept privat
Dreptul
afacerilor/Business Law

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

150

Drept

300
Ştiinţe penale

A

IF

Facultatea de
Drept

Ştiinţe
administrative

Ştiinţe administrative

A

IF

75
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Condiţii de admitere

Pentru admiterea pe locurile de la buget:
Examen scris Teologie şi cultură – 100%
Pentru admiterea pe locurile cu taxă:
Media la Examenul de licenţă – 100%
Concurs de admitere:
Media de admitere este media generală a
examenului de licență.
Absolvenții
altor
specializări
decât
specializarea Drept, vor susține un test scris de
verificare a cunoștințelor specifice domeniului
Drept, conform tematicii examenului de licență
a domeniului Drept, sesiunea iunie-iulie 2018,
care va fi evaluat cu Admis/Respins.
Candidații care nu au studiat în programul
de licență limbile străine engleză sau, după caz,
franceză, vor susține o probă eliminatorie de
testare a competențelor lingvistice pentru
programele în limbi străine, proba fiind
apreciată de comisia de admitere prin
calificativul admis/respins.
Concurs de admitere:
Media de admitere este media generală a
examenului de licență.
altor
specializări
decât
Absolvenții
specializarea Administrație publică , vor susține
un test scris de verificare a cunoștințelor
specifice domeniului Științe administrative,
conform tematicii examenului de licență a
domeniului Științe administrative, sesiunea
iunie-iulie 2018, care va fi evaluat cu
Admis/Respins.

Criterii de
departajare
la medii egale

Nota obținută la
Învățătura de
credință ortodoxă din
cadrul examenului de
licență.

1.Nota obţinută la
proba scrisă la
examenul de
licenţă.
2.Nota obținută la
susținerea publică a
lucrării de licență.

1. Nota obţinută la
proba scrisă la
examenul de
licenţă.
2. Nota obținută la
susținerea
publică a lucrării
de licență.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Drept
(interdisciplinar
cu domeniul
Economie și
afaceri
internaționale)

Facultatea de
Drept

Drept

Filosofie
Facultatea de
Ştiinţe Sociale

Facultatea de
Ştiinţe Sociale

Ştiinţe politice

Programul de Master

Integrare europeană

Acre
dit.

A

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Criterii de
departajare
la medii egale

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

IF

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

Drept public

A

IF

Drepturile omului

A

IF

Dreptul afacerilor

A

IF

A

IF

50

A

IF

75

Filosofie aplicată în
organizații și mediul de
afaceri
Securitate naţională şi
euro-atlantică

Condiţii de admitere

Istorie

Românii în istoria Europei

A

IF

50

Sociologie

Dezvoltare comunitară şi
integrare europeană

A

IF

125
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Concurs pe bază de dosar, media examenului
de licenţă 100%.

1. Nota obţinută la
proba scrisă la
examenul de
licenţă
2. Media de la
examenul de
Bacalaureat.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Filosofie

Administrarea
afacerilor
Informatică
economică

Facultatea de
Economie şi
Administrarea
Afacerilor

Contabilitate

Finanțe

Finanțe

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Dezvoltare regională

A

IF

Filosofie contemporană

A

IF

Administrarea afacerilor în
turism, comerţ şi servicii
(la Drobeta –Turnu
Severin)
Managementul afacerilor
electronice
Audit și consultanță în
afaceri
Contabilitate şi raportări
financiare conforme cu
standardele internaţionale
Management contabil,
expertiză şi audit (la
Drobeta-Turnu Severin)
Analiza şi evaluarea
financiară a organizaţiilor
Finanţe şi administrarea
afacerilor
Management financiarbancar

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Criterii de
departajare
la medii egale

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

A

IF

100

A

IF

50

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

150

350
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Concurs admitere, media generală de
admitere este 100% media examenului de
licență pentru toți candidații (atât pentru
locurile finanțate de la buget, cât și pentru
cele de la taxă).
Absolvenții altor specializări, decât cele din
domeniul economic, vor susține o probă de
evaluare pe baza unei bibliografii cuprinzând
lucrări de specialitate, probă evaluată cu
admis/respins. Bibliografia aferentă va fi
afișată pe site-ul facultății.
Atât pentru ocuparea locurilor finanțate d e la
buget, cât și pentru cele de la taxă, candidații
ce optează pentru un program cu predare în lb.
engleză, vor susține o probă de competență
lingvistică. Proba este eliminatorie, fiind
apreciată de comisia de admitere prin
calificativul admis/respins.

I. Pentru
ocuparea locurilor
finanţate de la
buget, pentru
departajarea
candidaţilor cu
aceeaşi medie vor
fi utilizate
următoarele
criterii, în ordinea:
- media anilor

de studii din
facultate;
- nota la proba
de evaluare a
cunoştinţelor
fundamentale şi
de specialitate
de la examenul

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Management

Marketing

Economie şi
afaceri
internaţionale

Facultatea de
Mecanică

Ingineria
autovehiculelor

Programul de Master

Strategii financiare ale
companiei şi consultanţă
fiscală (la Drobeta-Turnu
Severin)
Managementul afacerilor
Managementul organizaţiei (la Drobeta-Turnu
Severin)
Managementul
organizaţiilor publice
Managementul resurselor
umane
Marketing şi comunicare
în afaceri
Economie şi administrarea
afacerilor internaţionale/
International Economics
and Business
Administration
Economie şi afaceri
europene

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Condiţii de admitere

Criterii de
departajare
la medii egale

de licenţă;
A

IF

A

IF

A

IF

În caz de egalitate
pe toate aceste
criterii, vor avea
prioritate candidaţii
care au absolvit un
program de studii
de licenţă în
domeniul în care se
încadrează
programul de
master respectiv.

300
A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

60

150
A

IF

Concepţia şi proiectarea
autovehiculelor moderne

A

IF

Optimizarea sistemelor de
transport rutier

A

150
IF

9

Media examenului de licenţă - 80%
Probă scrisă - Test grilă
- 20%

1. Nota de la proba
„Cunoştinţe
fundamentale şi de
specialitate” din
cadrul examenului de

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Ingineria
materialelor
Inginerie
industrială
Facultatea de
Mecanică

Inginerie
mecanică

Inginerie şi
management

Facultatea de
Inginerie

Programul de Master

Proiectare, fabricare şi
dezvoltare în ingineria
automobilelor (în limba
engleză - Automotive
Engineering - Design,
Manufacture and
Development)
Materiale avansate (la
Drobeta-Turnu Severin)
Optimizarea proceselor şi
echipamentelor
tehnologice

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Criterii de
departajare
la medii egale

licenţă.
2. Nota de la proba
scrisă (Testul grilă).
A

IF

A

IF

50

A

IF

50

Modelare şi simulare în
ingineria mecanică

A

IF

50

Managementul producţiei
şi logisticii

A

IF

A

IF

A

IF

Ingineria şi managementul
calităţii (la Drobeta-Turnu
Severin)
Managementul sistemelor
logistice (la DrobetaTurnu Severin)

Condiţii de admitere

150

Ingineria
mediului

Managementul mediului şi
energie durabilă (la
Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

100

Inginerie
aerospaţială

Sisteme complexe pentru
inginerie aerospaţială

A

IF

60
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Concurs de admitere pe bază de interviu.
Modul de notare ADMIS/RESPINS.

Nota obţinută la
proba de evaluare a

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Programul de Master

Calitatea energiei şi
compatibilitate electromagnetică în sisteme
electrice
Inginerie electrică aplicată
în protecţia şi
managementul mediului

Electrică

Inginerie
electrică

Modelarea şi optimizarea
echipamentelor electrice
Sisteme electromecanice
complexe
Sisteme electrice
avansate/Advanced
Electrical Systems

Inginerie
energetică

Facultatea de
Automatică,
Calculatoare
și Electronică

Calculatoare
şi tehnologia
informaţiei

Sisteme energetice
informatizate
Inginerie software
Sisteme informatice pentru
comerţ electronic (în limba
engleză - Information
Systems for e-Business)

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

A

IF

A

IF

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

Ierarhizarea candidaților admiși se va face
pe baza mediei generale a Examenului de
Diplomă.

250
A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

A

IF

100

200
Ingineria calculatoarelor şi
comunicaţiilor

A

IF

Ingineria calculatoarelor şi
comunicaţiilor (în limba

A

IF

Condiţii de admitere

cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate din
cadrul examenului
de licență/ diplomă.

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

Concurs de admitere pe bază de interviu.
Modul de notare ADMIS/RESPINS.
Ierarhizarea candidaților admiși se va face
pe baza mediei generale a Examenului de
Diplomă.
Media examenului de diplomă - 100%
Candidații care nu au absolvit un program de
studii din domeniile: Științe inginerești sau
Matematică și științe ale naturii, vor susţine un
interviu de verificare a cunoştinţelor specifice
din domeniul de master, conform tematicii
afişate pe site-ul facultăţii, care va fi evaluat cu
Admis / Respins.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
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Criterii de
departajare
la medii egale

Nota obţinută la
proba de evaluare a
cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate din
cadrul examenului
de licență/ diplomă.
Nota obţinută la
examenul de
diplomă la proba 1Evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate.

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Programul de Master

engleză)/ Computer and
Communication
Engineering)
Sisteme automate
încorporate

Ingineria
sistemelor

Facultatea de
Automatică,
Calculatoare
și Electronică

Facultatea de
Agronomie

Inginerie
electronică,
telecomunicaţii
şi tehnologii
informaţionale

Tehnologii informatice în
ingineria sistemelor

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

A

IF

A

IF

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

100

Automatica sistemelor
complexe

A

IF

Sisteme electronice
avansate

A

IF

50

Mecatronică şi
robotică

Sisteme de conducere în
robotică

A

IF

50

Agronomie

Consultanţă şi
management în agricultură

A

IF

150
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Condiţii de admitere

studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Media examenului de diplomă - 100%
Candidații care nu au absolvit un program de
studii din domeniile: Științe inginerești sau
Matematică și ș tiințe ale naturii, vor susţine un
interviu de verificare a cunoştinţelor specifice
din domeniul de master, conform tematicii
afişate pe site-ul facultăţii, care va fi evaluat cu
Admis / Respins.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.
Media examenului de diplomă - 100%
Candidații care nu au absolvit un program de
studii din domeniile: Științe inginerești sau
Științe ale naturii, vor susţine un interviu de
verificare a cunoştinţelor specifice din domeniul
de master, conform tematicii afişate pe site-ul
facultăţii, care va fi evaluat cu Admis / Respins.
 Media examenului de licență/diplomă - 50%;
 Media anilor de studii de la ciclul licență –

Criterii de
departajare
la medii egale

Nota obţinută la
examenul de
diplomă la proba 1Evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate.

Nota obţinută la
examenul de
diplomă la proba
1-Evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale şi
de specialitate.
1. Nota la proba 1 a
examenului de

Facultatea

Domeniul
de studii
universitare
de master

Biologie

Horticultură
Facultatea de
Horticultură

Ingineria
mediului
Ingineria
produselor
alimentare

Biologie

Programul de Master

Acre
dit.

Forma
de
învăţă
mânt

Management în agroturism
şi calitatea produselor
agroalimentare

A

IF

Protecţia mediului în
agricultură

A

IF

A

IF

Expertizare viti-vinicolă

A

IF

Siguranța alimentară și
protecția consumatorului

Biodiversitatea şi
conservarea ecosistemelor

Condiţii de admitere

50%.

Evoluția ecosistemelor
naturale și conservarea
biodiversității

Management şi consultanţă
în horticultură şi
dezvoltare rurală
Managementul ecologic al
resurselor naturale

Capacit.
de
școlariz./
domeniu
de
master

50

Criterii de
departajare
la medii egale

Concurs de dosare:
▪ Media la examenul de licenţă - 75%;
▪ Media anilor de studii de la ciclul licență –
25%;

licență (nota la
proba scrisă);
2. Nota la proba 2 a
examenului de
licență (nota la
proiectul de
diplomă).
Media la proba
scrisă de la
examenul de
licență.

Concurs de dosare:
▪ Media la examenul de licenţă - 75%;
▪ Media anilor de studii de la ciclul licență –
25%;

Media la proba
scrisă de la
examenul de
licență.

100
A

IF

A

IF

100

A

IF

50

A

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se
organizează admitere la acest program de
studiu.
Nu se școlarizează în anul I în anul universitar
2018-2019.

IF

RECTOR,
Prof. univ. dr. Cezar-Ionuț SPÎNU
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