
Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera

Perioada de înscriere: 08 - 14 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 17 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 23 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25 - 29 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

Perioada de înscriere: 09 - 13 iulie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 14 iulie

Desfășurarea probelor de concurs: 15 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 16 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 21 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 22 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 23 - 26 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Perioada de înscriere: 06 - 12 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 20 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 21 - 24 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie

Perioada de înscriere: 15 - 19 septembrie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 20 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs: 21 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 22 septembrie

Confirmarea locurilor: 23 - 26 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 27 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 27 - 29 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 30 septembrie
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MASTERLICENȚĂ

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Contact

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

                                              
   INFORMATICĂ                           180 credite IF
   Informatică                            buget 130, taxă 40
     

   FIZICĂ                                         180 credite IF
   Fizică medicală                          buget 38, taxă 5
   Fizică informatică                       buget 22, taxă 5

CHIMIE                                        180 credite IF
Biochimie tehnologică               buget 30, taxă 5
Chimie farmaceutică                  buget 20, taxă -

GEOGRAFIE                               180 credite IF                                              
Geografie                                buget 40, taxă 53
Geografia turismului               buget 40, taxă 33

Matematică                             buget 25, taxă 12
Matematică Informatică          buget 25, taxă 12  

MATEMATICĂ                             180 credite IF

CHIMIE                                                                120 credite IF
Chimia compuşilor biologic activi                   buget 40, taxă 10  

GEOGRAFIE                                                      120 credite IF
Turism și dezvoltare durabilă                         buget 30, taxă 18 

INFORMATICĂ                                                  120 credite IF 
Metode ș  i modele ı̂n inteligența artificială      buget 60, taxă 20 

MATEMATICĂ                                                    120 credite IF 
Matematici aplicate                                          buget 30, taxă 5

FIZICĂ                                                                120 credite IF

Fizică aplicată / Applied Physics                      buget 38, taxă 5       

Media examenului de bacalaureat 100%

Pentru domeniul Matematică
Concurs de admitere bazat pe susţinerea  unui interviu, media examenului de licenţă si media anilor 
de studii de la ciclul licenţă. 
Media de admitere va fi media aritmetică dintre nota obţinută la interviu, media examenului 
de licenţă si media anilor de studii de la ciclul licenţă.

Pentru domeniul Geografie
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 domeniul Fizică
Concurs de admitere bazat pe elaborarea unui eseu motivational evaluat cu ADMIS/RESPINS. 
Media de admitere va fi media aritmetică dintre media examenului de licenţă şi media anilor de studii de la ciclul licenţă. 
Probă de competenta lingvistica -lb.engleza (ADMIS/RESPINS)

Pentru domeniul Informatică
Concurs de admitere bazat pe susținerea unei probe de tip interviu (evaluat cu notă NI) 
și media examenului de licență (MEL)
Media de admitere:  MA=(70xNI+30xMEL)/100

Pentru domeniul Chimie
Concurs de admitere bazat pe elaborarea unui eseu  motivaţional şi media examenului de licenţă. 
Vor participa la concursul de admitere candidaţii care au obţinut calificativul ADMIS la eseul motivaţional. 
Media de admitere va fi reprezentată de media examenului de licenţă

Telefon: 0251 413 728 

Adresă: Str. AI. Cuza, Nr. 13, Craiova 

Web: http://stiinte.ucv.ro 

Email: decanat.stiinte@ucv.ro 

Facebook: facebook.com/stiinteUCV/
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