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5.7. Criteriile de admitere la studii universitare de master 

 
Criteriile de admitere la studii universitare de master, la Facultatea de Ştiinţe Economice, 

pe domenii și programe de studii, pentru sesiunile Iulie 2019 şi Septembrie 2019, sunt: 
 

Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite şi 
durata 

şcolariz. 
Criterii de admitere 

Administrarea 
afacerilor 

Economia şi 
administrarea 
afacerilor în 
turism şi 
industria 
ospitalităţii 
(EAATIO) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Concurs de admitere**: 
Media generală de admitere: 

- 50% media generală a examenului de 
licenţă; 

- 50% nota la proba orală (în limba de predare 
a programului ***). 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la 
examenul de licenţă  
- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă 
- 3. media generală la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota obţinută la limba română la examenul de 
Bacalaureat 
 
Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu 
dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut 
examen la limba română la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezintă criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva probă/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice 
domeniu. 
 

Administrarea 
afacerilor 
regionale 
(AAR) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Relaţii 
economice 
europene 
(REE) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 
Administarea 
afacerilor 
interne şi 
internaţionale 
a 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
(AAIIIMM) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Contabilitate 

Contabilitatea, 
auditul şi 
gestiunea 
afacerilor 
(CAGA) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Concurs de admitere**: 
Media generală de admitere: 

- 50% media generală a examenului de 
licenţă; 

- 50% nota la proba orală (în limba de predare 
a programului ***). 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la 
examenul de licenţă  
- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă 
- 3. media generală la examenul de Bacalaureat 
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Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite şi 
durata 

şcolariz. 
Criterii de admitere 

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de 
Bacalaureat 
 
Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu 
dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut 
examen la limba română la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezintă criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva probă/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu 
durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor 
de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din 
domeniul fundamental Ştiinţe Economice. 
Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât 
Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de 
studii, examene pre-requisite la disciplinele: 
1. Contabilitate financiară II 
2. Contabilitate de gestiune 
3. Contabilitate consolidată. 

Finanţe Finanţe, bănci, 
asigurări (FBA) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Concurs de admitere**: 
Media generală de admitere: 

- 50% media generală a examenului de 
licenţă; 

- 50% nota la proba orală (în limba de predare 
a programului ***). 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la 
examenul de licenţă  
- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă 
- 3. media generală la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota obţinută la limba română la examenul de 
Bacalaureat 
 
Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu 
dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut 
examen la limba română la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezintă criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva probă/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice 
domeniu. 

Management 
Managementul 
organizaţiei 
(MO) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Marketing 
Marketing şi 
comunicare în 
afaceri (MCA) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 
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Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite şi 
durata 

şcolariz. 
Criterii de admitere 

Management 

Management 
aprofundat / 
Advanced 
Management 
(MAM) 

120 credite,  
4 semestre / 
învățământ 
cu frecvenţă 

(IF) 

Test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a 
limbii engleze (eliminatoriu, notat cu 
admis/respins). 
 

Concurs de admitere**: 
Media generală de admitere: 

- 50% media generală a examenului de 
licenţă; 

- 50% nota la proba orală (în limba de predare 
a programului ***). 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la 
examenul de licenţă  
- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă 
- 3. media generală la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota obţinută la limba engleză la examenul de 
Bacalaureat 
 
Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu 
dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut 
examen la limba română la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezintă criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva probă/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice 
domeniu. 

* Admiterea candidaților la acest program de studii se va organiza cu încadrarea tuturor programelor de studii organizate în 
anul univ. 2019-2020 în același domeniu, în limita cifrei totale de școlarizare de 100 locuri aferentă domeniului, conform HG. 
** Candidaţii care doresc să se înscrie la programele de studii / specializărle cu predare în limba engleză vor susţine o probă 

eliminatorie de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze. 

Candidații au voie să susțină testul gratuit o singură dată. Proba de competenţă lingvistică se notează cu ADMIS sau 
RESPINS, conform art. 6 din OMEN nr. 5734/2013. Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele 
candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe 
universitate. La această probă, se pot recunoaşte și echivala de către comisia de admitere a facultății, certificatele de 
competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate de candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze 

eliberate de instituţii recunoscute de MENCȘ, obţinute în ultimii ani (2010-2019), conform cu cele precizate în Anexa 1 la 
prezenta metodologie. Numai candidații declarați ADMIS se pot înscrie la concursul de admitere pentru studii universitare de 
licenţă în limba engleză. 
*** Pentru candidații la programele de master care optează doar pentru programe organizate în limba română, respectiv 
doar în limba engleză, proba orală se va susține doar în limba română, respectiv engleză. Pentru candidații la programele de 
master care optează și pentru programe în limba română și pentru programe în limba engleză, proba orală se va susține în 
ambele limbi.  
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Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai 
puțini studenți la un program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza 
în anul univ. 2019-2020 un program de studii de master, dacă nu are suficiente locuri 
confirmate în urma admiterii pentru a organiza formațiune de studiu conform Hotărârii 
Senatului Universității din Oradea. În acest caz, candidații vor fi repartizați la 
următoarea/următoarele opțiune/opțiuni din cererea-tip de înscriere la admitere, iar candidaţii 
declaraţi admişi la un program de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la următoarele 
programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea mediilor generale de 
admitere.  
Pentru ca un program de studii universitare de master să fie organizat de Facultatea de Științe 
Economice a Universității din Oradea în urma concursului de admitere, este necesar ca minim 15 
studenţi să confirme locul în urma admiterii, pentru respectivul program de studii; subgrupele nu pot fi 
constituite cu mai puţin de 10 studenţi. Dacă într-un domeniu există 2 sau mai multe programe de 
studii acreditate, atunci este necesar ca minim 15 studenţi să confirme locul în urma admiterii, 
pentru unul dintre programele de studii și respectiv, minim 20 studenți să confirme locul în urma 
admiterii, pentru celălalt(-e) program(-e) de studii. La debutul programelor de studii de master cu 
predare în limba engleză, numărul minim de studenți care trebuie să confirme locul în urma 
admiterii la un program de master cu predare în limba engleză este 15 studenți/program de master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


