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C Ă T R E 
       RECTORATUL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

 

 

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind modul de desfăşurare a concursului de admitere 

2013 pentru studii universitare de licenţă şi master, vă comunicăm următoarele: 

 

 

Studii universitare de licenţă 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ  

Blvd. Decebal nr.107, Craiova, RO-200440, Tel./Fax +(4)-0251-438.198, http://ace.ucv.ro 

Nr. 

crt. 

 

 

Domeniul de licenţă 

Specializarea 

acreditată (A)  

sau autorizată 

să funcţioneze 

provizoriu 

(AP) 

Forma 

de 

învăţământ 

IF/ID/FR 

Condiţii  

de 

admitere 

Criterii de departajare 

1 Ingineria sistemelor Automatică şi 

informatică 

aplicată (A) 

IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

2 Ingineria sistemelor Ingineria 

sistemelor 

multimedia 

(A) 

IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

3 Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei 
Calculatoare 

(A) 
IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

4 Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei 
Calculatoare 

(în limba 

engleză) (A) 

IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

5 Inginerie electronică şi Electronică IF -100%  media Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 



 

 

Studii universitare de master 

telecomunicaţii aplicată (A) examenului de 

bacalaureat 
 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

6 Mecatronică şi robotică Mecatronică 

(A) 
IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

7 Mecatronică şi robotică Robotică (A) IF -100%  media 

examenului de 

bacalaureat 
 

Criteriul 1 . Nota la proba 

Matematică obţinută la examenul 

de bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la disciplina la 

alegere a profilului obţinută la 

examenul de bacalaureat 

Nr. 
crt. 

 

 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea 

acreditată (A)  
sau autorizată să 

funcţioneze provizoriu 

(AP) 

 
Forma 

de 

învăţământ 

IF/ID/FR 

 
Condiţii  

de 
admitere 

Criterii de departajare 

1 Ingineria 

sistemelor 
Automatica sistemelor 

complexe (A) 
IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

2 Ingineria 

sistemelor 
Tehnologii 

informatice în 

ingineria sitemelor (A) 

IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

3 Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Inginerie software (A) IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

4 Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Sisteme informatice 

pentru comerţ 

electronic (în limba 

engleză  - Information 

system for e-business) 

IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

5 Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Ingineria 

calculatoarelor şi 

comunicaţiilor (A) 

IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

6 Inginerie Sisteme electronice IF -70%  media Nota obţinută la examenul de 



 

 

Vă ataşăm calendarul concursului de admitere, studii universitare de licenţă şi master, 

sesiunea iulie 2013 şi sesiunea septembrie 2013. 

 

 

 

 

 

 

DECAN,           SECRETAR ŞEF, 

Prof. univ. dr. ing. Eugen BOBAŞU     Rodica Simona FLOREA 

 

electronică şi 

telecomunicaţii 
avansate (A) examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   

7 Mecatronică şi 

robotică 
Sisteme de conducere 

în robotică 
IF -70%  media 

examenului de 

diplomă 
-30%  interviu 

Nota obţinută la examenul de 

diplomă la proba 1-Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate   


