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Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Securitate rutieră, transport şi interactiunea cu 

mediul

Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor  

(în limba engleză) *)

Sisteme de comandă și control pentru 

autovehicule

Simulare şi testare în inginerie mecanică

Metode practice integrate în ingineria sistemelor 

de propulsie (în limba engleză) 
*)

Ingineria fabricației inovative

Ingineria proceselor de fabricație avansate

Managementul calității

Ingineria proceselor de fabricație avansate (în 

lb. engleză)  *)

Managementul afacerilor în industrie

Managementul afacerilor industriale și 

antreprenoriat (în lb. engleză)  *)

Ingineria securității și sănătății în muncă

Ingineria sudării materialelor avansate

Ingineria 

materialelor
Ingineria şi managementul materialelor avansate

Inginerie electrică Sisteme electrice avansate  (în limba engleză) 
*)

Ingineria 

sistemelor

Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice

Sisteme electronice şi de comunicaţii  integrate

Securitate cibernetica  (în limba engleză) 
*)

Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

1

Facultatea de 

Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor
Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diplomă / licență 

- 30% nota de la interviu 

Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media Examenului de diplomă / licență 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență 

3. Nota de la interviu

opțiune/medie

Inginerie 

mecanică

TOTAL

2

Facultatea de 

Inginerie 

tehnologică și 

management 

industrial

Inginerie 

industrială Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 40% media obținută la Examenul de diplomă 

/ licență

- 60% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1. Media obținută la interviu

2. Media anilor de studiu din ciclul de licenţă 

3. Media obținută la Examenul de diplomă/licență                                                              

opțiune/medie

3

Facultatea de 

Ştiinţa şi 

ingineria 

materialelor

Concurs pe bază de dosar și interviu:    

- 75% media Examenului de diplomă/licenţă                                   

                              

- 25% portofoliu (scrisoare de intenție) 

La medii egale departajarea se face în funcţie de:                                   

                                  

1. Media obținută la susţinerea proiectului de 

diplomă/lucrării de licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

opțiune/medie

Inginerie 

industrială

Inginerie și 

management

4

Facultatea de 

Inginerie 

electrică și 

știința 

calculatoarelor

Concurs pe bază de dosar și probă orală:                                 

                          

- 60% nota obținută la proba orală susținută 

din tematica anunțată

- 40% media Examenului de diplomă / licenţă

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la proba orală            

2. Media anilor de studii din ciclul de licență

medie/opțiuneInginerie 

electronică, 

telecomunicaţii și 

tehnologii 

informaționale
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Managementul ecosistemelor forestiere

Management şi sisteme tehnice în exploatări 

forestiere

Silvicultură multifuncțională (în limba engleză) *)

Silvicultură Europeană (în limba engleză) *)***) 

Eco-design de mobilier si restaurare 

Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative 

7
Facultatea de 

Constructii

Inginerie civilă și 

instalații
Modernizare energetică în mediul construit

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diploma

- 30% nota la interviu tematic sustinut cu 

comisie de admitere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la sustinerea proiectului de 

diploma  

2. Media anilor de studiu din ciclul de licenta

Inginerie 

Mecanică
Eco-biotehnologii agricole și alimentare

Ingineria 

produselor 

alimentare

Sisteme de procesare și controlul calității 

produselor agroalimentare

Inginerie și 

management în 

dezvoltare rurală

Management în ospitalitate și eco-agro 

turism

5

Facultatea de 

Silvicultură şi 

exploatări 

forestiere

Silvicultură

 Concurs pe bază de dosar și portofoliu:

- 70% media de la Examenul de 

diplomă/licenţă;

- 30% portofoliu (scrisoare de intenție).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba de susţinere a 

proiectului de diplomă/ lucrării de licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

medie/opțiune

6

Facultatea de 

Design de 

mobilier și 

inginerie a 

Inginerie 

forestieră

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50% media Examenului de diplomă /licenţă

- 50% media notelor obţinute la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la Examenul de diplomă/licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

3. Media la Examenul de bacalaureat

opțiune/medie

8

Facultatea de 

alimentaţie şi 

turism

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 60% media generală a ciclului de licență  

[(media generală a anilor de studii +media  

examenului de finalizare a studiilor)/2];

- 40% nota obținută la interviu;

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Media Examenului de diplomă/licență

3. Nota probei 1 obținută la Examenul de 

diplomă/licență

opțiune/medie

opțiune/medie
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Inginerie 

industrială

Design de produs pentru dezvoltare durabilă și 

protecția mediului

Mecatronică și 

robotică

Sisteme mecatronice pentru industrie și 

medicină

Ingineria mediului Management integrat de mediu

Matematică Structuri matematice fundamentale 

Concurs de admitere:

-50% nota la concursul de admitere (probă 

orală)                                                          

-50% media la Examenul de licență

Tehnologii Internet  (în limba engleză) 
*)

Concurs de admitere - probă orală : 

prezentare de proiect

Test de limba engleză (declarație pe propie 

răspundere sau certificat de competență 

lingvistică) 

-50% nota la concursul de admitere (probă 

Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii 

internet în e-business (în limba germană) 
*) 

Concurs de admitere - probă orală: 

prezentare de proiect

- 50% nota la concursul de admitere (probă 

orală: prezentare proiect)

- 50% media la Examenul de licență

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft

Concurs de admitere:

-50% nota la concursul de admitere (probă 

orală)                          

-50% media la Examenul de licență

La medie egală departajarea se face după nota 

obținută la o disciplină din categoria  programarea 

calculatoarelor studiată  în ciclul de licență 

Marketing Politici şi strategii de marketing

Administrarea 

afacerilor
Administrarea afacerilor în turism

Management Management si strategii de afaceri

Economie si 

afaceri 

internaționale

Relații economice internaționale

Finanţe  Management financiar bancar

Contabilitate Politici contabile, audit si control de gestiune

9

Facultatea de 

Design de 

produs și mediu

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diplomă / licenţă 

- 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul 

Examenului de diplomă / licență

opțiune/medie

10

Facultatea de 

Matematică și 

informatică

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii de licență

2. Participarea la sesiuni științifice studențești

medie/opțiune

Informatică

11

Facultatea de 

Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel: 

- pondere 50% - media Examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu 

(tematica pentru interviu este disponibilă pe 

site-ul facultății)  

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba 1 - evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, 

probă orală, la Examenul de licență

3. Nota la susținerea lucrării de licență          

medie/opțiune
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Informatică 

economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri

Psihologia educațională, consiliere şcolară şi 

vocaţională

Psihologia muncii, organizaţională și resurse 

umane

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi 

psihoterapie

Resurse umane în educaţie. Formare şi 

management

Psihopedagogia educației timpurii şi a 

şcolarității mici

Educație fizică școlară și activități motrice de 

timp liber

Profilaxie și recuperare motrică și somato-

funcțională prin exercițiu fizic

Performanță sportivă și management în sport

Diagnoză și prognoză psihomotrică

11

Facultatea de 

Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel: 

- pondere 50% - media Examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu 

(tematica pentru interviu este disponibilă pe 

site-ul facultății)  

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba 1 - evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, 

probă orală, la Examenul de licență

3. Nota la susținerea lucrării de licență          

medie/opțiune

12

Facultatea de 

Psihologie și 

științele educației

Psihologie

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50% nota la interviu. Interviul constă în 

susținere a unui eseu (1000 - 1500 de 

cuvinte) elaborat anterior pe baza unei 

tematici anunțate pe pagina web a 

universității / facultății                          

- 50% media Examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studiu din ciclul de licență                

     

2. Nota obținută la susținerea proiectului de 

diplomă / lucrării de licență

medie/opțiune

Științe ale 

educației

13

Facultatea de 

Educație fizică și 

sporturi montane

Știința sportului și 

educației fizice

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 30% nota de la Examenul de diplomă/ 

licenţă (N1)

- 70% nota obţinută la Examenul oral (N2) 

Toate probele sunt obligatorii. 

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este 

urmatoarea: Mf = 0,3 x N1 + 0,7 x N2

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la examinarea orală;

2. Media Examenului de licență;

3. Media Examenului de bacalaureat;

opțiune/medie
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Tehnica și arta muzicală în secolul XX

Concurs de admitere:

- 50% nota Probei I - Proba de Interviu 

privitoare la cunostintele muzicale 

fundamentale si de specialitate (probă orală). 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

- 50%  media obținută la Examenul de Licență.

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1.  Media obținută la Proba I;

2.  Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul 

de Licență; 

3. Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Stil și performanță în interpretarea instrumentală 

și vocală

Concurs de admitere:

- 90 % nota Probei I -  Proba de Recital 

instrumental. Nota minimă de trecere este 6 

(șase).

- 10 % nota Probei II -  Proba de Interviu. 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1.   Nota obținută la Proba de Recital instrumental;

2.   Nota obținută la Proba de Interviu;

3.   Media obținută la Examenul de Licență.

Meloterapie

Concurs de admitere:

- 50% - nota Probei I - Proba de Interviu 

bazat pe cunostințele privind relația dintre 

muzică și medicină prin prisma impactului 

acesteia asupra psihicului uman. Proba orală. 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

- 50% media obținută la Examenul de Licență.

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1. Media obținută la Proba I;

2. Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul 

de Licență;

3. Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Managementul strategiilor preventive și politici 

sanitare

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba scrisă a Examenului de 

diplomă/licenţă 

3. Nota obținută la proba de susţinere a lucrării 

de licență

Medicină tradițională chineză (în limba engleză)*)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. nota interviu 

2. nota Examenului de licență 

3. media anilor de studii

Managementul și strategiile îngrijirilor paliative

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență;

2. Nota obținută la proba scrisă a Examenului de 

diplomă / licenţă

3. Nota obținută la proba de susţinere a lucrării 

de licență

Inovare culturală

Studii lingvistice pentru comunicare 

interculturală (în limba engleză)
 *) **)

Studii de limba şi literatura română

14
Facultatea de 

Muzică
Muzică medie/opțiune

15
Facultatea de 

Medicină
Sănătate

Concurs pe bază de dosar și interviu: 

- 50% interviu din tematica postată pe 

site;

- 50% media Examenului de licență
medie/opțiune

16
Facultatea de 

Litere
Filologie

Concurs pe bază de dosar  și portofoliu:

- 70% media Examenului de licenţă                                                    

                                  

- 30% portofoliu - eseu argumentativ/ studiu 

aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului/ creație literară proprie doar la 

masteratul Inovare culturală

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

medie/opțiune
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Studii de limbă și literatură germană din 

perspectivă interculturală (în limba germană) *) 

**)

Studii de limbă și de cultură franceză (în limba 

franceză)  *) **)

Drept privat aprofundat

Sisteme și instituții de drept internațional și 

european

Legislație europeană și carieră juridică

Științe penale aprofundate

Gestiunea și dezvoltarea resursei umane

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50 % media la Examenul de licență

- 50 % proiect de carieră                               

Gestiunea campaniilor de imagine

Asistență socială Asistență și dezvoltare comunitară

Notă:

*) 

**) 

***) 

16
Facultatea de 

Litere
Filologie

Concurs pe bază de dosar  și portofoliu:

- 70% media Examenului de licenţă                                                    

                                  

- 30% portofoliu - eseu argumentativ/ studiu 

aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului/ creație literară proprie doar la 

masteratul Inovare culturală

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

medie/opțiune

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media obţinută la Examenul de licență

2. Media anilor de studii (ciclul licență)

3. Media obținută la Examenul de bacalaureat

medie/opțiune

17
Facultatea de 

Drept
Drept

Concurs pe bază de interviu:

100%  media de la interviu 

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în 

funcție de:

1. Nota obținută la interviu

2. Nota obținută la Examenul de licență 

3. Nota la proba scrisă de la Examenul de licență

4. Nota la proba orală a Examenului de licență

medie/opțiune

Candidații trebuie să aibă primul an de studii efectuat la University of Eastern Finland (Finlanda) în cadrul aceluiași program de masterat (European 

Forestry/Silvicultură europeană)

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50 % media la Examenul de licență

- 50 % scrisoare de intenție                                                 

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la 

înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către ME, nici 

pentru absolvenții UniTBv care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență.

La înscriere, candidații trebuie să facă dovada cunoașterii avansate a limbii moderne în care se desfășoară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire 

a unui program de studii urmat în limba modernă respectivă sau, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, 

IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru  limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 

(limba franceză). 

18

Facultatea de 

Sociologie și 

comunicare

Sociologie
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Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul

Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică

Limba şi literatura română – identitate în 

multiculturalism

Cultură şi discurs în spațiul anglo-american *)

NOTĂ:

*) Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii 

recunoscute de către ME.

Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Concurs pe bază de dosar și interviu:      

- 70% media Examenului de diplomă / licență 

- 30% nota de la interviu

Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media Examenului de diplomă / licență 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență 

3. Nota de la interviu

Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egaleFacultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)

16 Facultatea de Litere Filologie

Concurs pe bază de dosar și portofoliu:

- 70% nota obținută  la Examenul de licență                                                  

- 30% portofoliu -  eseu argumentativ/ studiu aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

1

Nr. 

ordine 

facultate


