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Metodologie specifică privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de masterat 
din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial 

pentru anul universitar 2017-2018 
 
 

În conformitate cu Ghidul admiterii 2017, elaborat la nivelul Universității Transilvania din Brașov, 

admiterea la ciclul II, de studii universitare de masterat, în cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și 

Management Industrial, se va desfășura pe baza dosarului de înscriere la concurs al candidatului și include 

o probă de concurs, de tip interviu, menită să contribuie la selecția candidaților. 

1. Modul de organizare al admiterii 

Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se face în urma unui concurs de admitere. 

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenții 

cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de 

licență (conform ordinului Nr. 6102/2016 din 15.12.2016), având acumulate cel puțin 180 credite ECTS. 

Candidații care au promovat în România examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar curent prezintă la înscriere diploma de licență sau adeverința eliberată de către instituția de 

învățământ. 

Repartizarea candidaților admiși pe programe de studii se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere obținute în urma concursului și a opțiunilor înscrise în fișa de înscriere. 

Media generală de admitere (Mg) pentru fiecare candidat (calculată cu două zecimale fără rotunjiri) se 

calculează astfel: 

Mg = 0,4 x M1 + 0,6 x M2 

în care s-a notat cu: 

M1 = media obținută la examenul de diplomă / licență; 

M2 = media aritmetică a notelor acordate la proba de concurs - interviu de către 

membrii comisiei de admitere la master, rotunjită la două zecimale. 

Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și 

în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru 

studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase). 

În vederea desfășurării interviului, pentru fiecare program de studii de masterat se numește o comisie 

formată din 3 cadre didactice titulare ale Universității Transilvania din Brașov. Pentru masteratele 

profesionale, membrii comisiei se pot consulta cu reprezentanți ai unor companii din domeniul industrial. 
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Contestațiile se depun de către candidați în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, iar 

acestea vor fi soluționate, de către comisia de contestații, în conformitate cu metodologia precizată în 

Ghidul admiterii de la nivelul Universității Transilvania din Brașov. 

 

2. Documentele necesare pentru înscriere 

Pe lângă documentele precizate în ghidul admiterii, dosarul de înscriere POATE SĂ CONŢINĂ: 

 Curriculum vitae; 

 Scrisoare de intenție; 

 Alte diplome/certificate/adeverințe; 

La susținerea probei de concurs de tip interviu este obligatorie prezentarea unui Curriculum vitae, 

celelalte documente menționate anterior la punctul 2 fiind opționale. 

Toate aceste documente pot să susțină opțiunile candidatului și pregătirea profesională a acestuia. 

3. Desfășurarea probei de concurs 

Proba de concurs constă într-un interviu susținut cu membri comisiei de admitere la master. Data, ora și 

locul susținerii interviului se vor afișa odată cu lista candidaților înscriși la concursul de admitere la ciclul 

II de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management 

Industrial. 

Aprecierea candidaților în cadrul interviului se va face de către comisie în baza tematicii specifice fiecărui 

program de masterat în parte, utilizând următoarele criterii: 

 pregătirea candidatului și abilitățile în domeniul programului de studii, urmare a răspunsurilor la 

întrebările comisiei, stabilite pe baza bibliografiei minimale publicate anterior concursului; 

 nivelul prezentării și abilitățile de comunicare; 

 capacitatea de analiză și sinteză, originalitatea, inovația, creativitatea, inițiativa; 

 motivația de studiu și legăturile anterioare sau prezente cu domeniul masterului 

 limbajul nonverbal. 

 

Comisia inițiază dialogul și formulează întrebări pentru a aprecia competențele candidatului. 

Timpul alocat fiecărui candidat este de maximum zece minute. 

Interviul va fi apreciat de către fiecare membru al comisiei printr-o notă întreagă. Aceste note se trec 

într-un borderou de notare. 

Nota obținută la interviu, M2, se calculează ca fiind media aritmetică a notelor acordate la interviu de 

către membrii comisiei de evaluare, rotunjită la două zecimale. Aceste note vor fi înscrise într-un 

centralizator. 

Centralizatorul va fi semnat de fiecare dintre membrii comisiei de interviu. 

 

Decanul facultății ITMI, 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe OANCEA 


