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Calendarul de desf��urare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2020 (pentru 
eventuale locuri r�mase neocupate dup� sesiunea Septembrie 2020): 

 

� 4 - 14 septembrie 2020 - înscrierea candida�ilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui s� comunice 
�i o adres� de e-mail personal� �i valabil�, care, dac� va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul 
studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea); Candida	ii care opteaz� (
i) pentru programele de 
studii universitare de licen	� cu predare în limba englez�: Administrarea afacerilor (în limba 
englez�), Afaceri interna�ionale (în limba englez�) trebuie s� demonstreze cunoa
terea limbii 
engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competen	� 
lingvistic�, adeverin	� de la liceu sau foaie matricol�/situa	ie 
colar�. Acest document va înlocui, 
în mod excep	ional, la admiterea pentru anul universitar 2020/2021, sus	inerea probei 
eliminatorii de competen	� lingvistic� în limba englez�. 

� 15 septembrie 2020 – afi�area rezultatelor provizorii; 

� 16 septembrie 2020, între orele 900-1500 – depunerea contesta�iilor (dac� este cazul) împreun� cu 
chitana care face dovada achit�rii taxei pentru contestaie (150 RON), la Decanatul Facult��ii de �tiin�e 
Economice (sala I 008a); 

� 16 septembrie 2020 – rezolvarea contesta�iilor �i re-afi�area rezultatelor provizorii, în urma 
contesta�iilor. Nu se primesc, în niciun caz, contesta�ii la contesta�ii! 

� 17 - 18 septembrie 2020 – confirmarea ocup�rii locului de c�tre candida�ii declara�i „admis” în urma 
concursului de admitere. Confirmarea ocup�rii locului de c�tre candidat se face prin: 

1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) �i depunerea online a dovezii; 
2. Plata taxei de �colarizare - tran�a I: pentru studen�ii admi�i la forma cu tax�, la programele de 

studii/specializ�rile cu predare în limba român�: 1000 RON; pentru studen�ii admi�i la forma cu 
tax�, la programele de studii/specializ�rile cu predare în limba englez� – Administrarea 
afacerilor (în limba englez�), Afaceri interna�ionale (în limba englez�): 1200 RON, �i depunerea 
online a dovezii; se acord� o reducere de 5% din taxa anual� de �colarizare pentru candida�ii 
declarai admi�i/ studen�ii care achit� integral taxa anual� de �colarizare pân� în data de 15 
octombrie 2020; 

3. Completarea 
i depunerea cererii de înmatriculare 
i semnarea Contractului de studii 
universitare. Acestea pot avea loc �i online, conform cu Metodologia de admitere valabil� la 
nivelul Universit�ii din Oradea. 

� 21 septembrie 2020 – afi�area rezultatelor finale, în urma confirm�rii locurilor de c�tre candida�ii 
declara�i „admis” în urma concursului de admitere (dup� expirarea termenului pentru confirm�ri, 
Facultatea de �tiin�e Economice va reface lista de admitere ca fiind final� �i o va aduce la cuno�tin�a 
celor interesa�i prin afi�are public�, la avizierul Facult��ii �i pe pagina web 
http://steconomiceuoradea.ro). 
 
  


