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Numdrul minim de studenfi pentru constituirea unei formatii de studiu
la debutul unui program de licenfd 9i master in universitatea din oradea

Studii universitare de licenfi

'/

La debutul programelor cu predare in limba romAni, un program de studii dintr-un domeniu
poate avea minim 20 de studenli, iar in cazul in care existi mai multe programe / domeniu
pentru celelalte programe de studii numdrul minim de studenli este de 25 studenli / program

(se acceptd o compensare de max. 10% intre programe din acelagi domeniu, min.45 de
studenli pe domeniu cu doud programe, min. 70 pe domeniu cu trei programe).

'/

La debutul programelor cu predare in limba englezd numdrul minim de studen{i este 15.

Studii universitare de master

'/

La debutul programelor cu predare in limba romdnd, un program de studii dintr-un domeniu
poate avea minim 15 studenli, iar in cazulin care existd mai multe programe / domeniu pentru
celelalte programe de studii numdrul minim de studenli este de 20 studenli/ program.

'/

La debutul programelorcu predarein limba englezd numdrul minim de studentieste 15.

Domeniile Muzici giArte vizuale

La debutul programelor de studii, acolo unde existd mai multe programe

/

domeniu, pentru

programele de studii care nu vor reugi sd ocupe locurile bugetate gi pentru programele care nu vor
avea candidali admigi cu taxd cel pulin un numdr egal cu jumdtatea locurilor bugetate, candidatii vor fi
repartiza!i altor programe (in cadrul aceluiagi domeniu).

candidafii vor fi informali inci de la inscriere asupra acestor reguli.
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Anexa 2 la
Metodologia organizdrii admiterii in ciclurile de
studii universitare de licenld gi master
entru anul universitar 2016 - 2017

lnscrierea gi desfigurarea concursului de admitere la studii de master
pentru candidafii din etnia romilor pe locuri bugetate special alocate

inainte de a depune la facultate dosarul de inscriere, candidatul va completa o cerere tipizatd
la secretarul gef al universitdlii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenlionate
de la buget alocate distinct candida{ilor din etnia romilor (formularul de cerere se gdsegte la secretarul
gef al universitnfii) gi va prezenta o recomandare scrisd din partea pregedintelui unei organizalii civile,

culturale sau politice

a romilor legal constituitd, prin care se atestd

apartenenla candidatului la

comunitatea romilor (gi nu cd este membru al respectivei organizalii).

ln prima fazd, candidalii participd la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei de admitere, pe locurile subvenlionate de la buget sau pe locurile cu taxi alocate
facultdlii. Dupd finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia romilor primegte statutul
de admis fdrd taxd, admis cu taxa sau respins cu taxd.

ln faza a doua pentru alocarea locurilor repartizate candidalilor de etnie romd participd doar
candidalii romi care au obtinut media la admitere cel pulin 5 (cinci) gi care, la nivel de facultate, au
oblinut statutul de admis cu taxd sau respins cu taxd. Astfel, dupi finalizarea admiterii la toate
facultdlile gi centralizarea datelor, pe baza mediei oblinute la concursul de admitere la nivel de
facultate, candida!ii parlicipd, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor
subvenlionate de la buget, special destinate candida{ilor din etnia romilor.
Comisia centrald de admitere va intocmi o listd comund in ordinea descrescdtoare a mediilor
la admitere. Aceastd listd va fi afigatd la avizierul central al universitdlii gi pe pagina de web. in limita
locurilor bugetate special alocate, candidatul de etnie romd va primi statutul de admis fdrd taxd pe

locuri alocate romilor sau respins fdrd taxd pe locuri alocate romilor. Acest statut va fi transmis
facultdfii unde s-a inscris candidatul

in prima fazd. in cazul in care candidatul este respins fdrd taxd

pe locuri alocate romilor, el revine la statutul inilial primit dupd concursul la nivel de facultate (admis
cu taxd sau respins cu taxd).
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