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I. DISPOZIŢII GENERALE
Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar
2022-2023 la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea este elaborată în baza Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor
şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr.
369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările
ulterioare, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea
Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master
şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare prin ordinele 3062/2018, 5618/2019, 4205/2020
2016 și a Metodologiei organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru
anul universitar 2022-2023 adoptată la nivelul Universității din Oradea şi stabileşte cadrul general pentru
organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă și ciclul de studii universitare de master.
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Potrivit principiilor autonomiei universitare, concursul de admitere pentru anul universitar 2022 2023 se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: Sesiunea Iulie 2022 şi, pentru eventuale locuri
rămase neocupate, Sesiunea Septembrie 2022.
Admiterea organizată la Facultatea de Ştiinţe Economice are ca scop selectarea corectă şi
obiectivă a candidaţilor, respectându-se reglementările concursului în aşa fel încât unicul criteriu să fie
determinarea aptitudinilor şi cunoştinţelor candidatului pentru domeniul / programul de studii/
specializarea la care concurează.
Participanţii la admitere în învăţământul universitar trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă
de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta), studenţi care vor să urmeze un alt domeniu
/specializare (care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2021-2022, au obţinut
numărul maxim de credite pentru promovarea anilor de studii) şi/sau absolvenţi de studii universitare
cu diplomă de licenţă.
Locurile rămase neocupate în urma sesiunii din Iulie 2022 pot fi scoase la concurs în sesiunea
din Septembrie 2022, urmărindu-se prioritar completarea grupelor. Locurile rămase neocupate şi după
această sesiune, vor putea fi redistribuite în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, cu încadrarea în capacitatea
de școlarizare aprobată pentru fiecare domeniu/program de studii/specializare și cu încadrarea în
numărul de locuri stabilit de facultate pentru organizarea unei formațiuni de studiu.
Admiterea se organizează în Facultatea de Ştiinţe Economice, astfel:
a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
b) pe locuri cu taxă de școlarizare.
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe programe de
studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Facultății de Științe Economice, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Admiterea la forma de învăţământ la distanţă (ID) - studii universitare de licenţă - se
realizează pe baza aceloraşi criterii, pe liste separate ale candidaţilor, ca şi la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF), pe locurile stabilite în acest scop. Forma de învăţământ la distanţă (ID) se organizează
numai în regim cu taxă de şcolarizare.
Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de
studii acreditate în cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite
mai puțini studenți la o specializare/program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de
a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la
următoarele specializări /programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea
mediilor generale de admitere.
Prezenta metodologie va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi
prin publicare pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro/. Prezenta metodologie prevede toate
aspectele specifice admiterii, după cum urmează:

Oferta de studii a facultății pentru Admiterea 2022;

Calendarul admiterii (înscrieri, data probelor – dacă este cazul, confirmări, afişare liste provizorii
şi finale);
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Criterii de admitere şi de departajare pentru candidaţii cu medie egală pe ultimul loc;
Modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs (dacă este cazul);
Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al acestora;
Criteriile de selecţie pentru licenţiaţi;
Criteriile de selecţie pentru completarea studiilor;
Taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
Facilităţi sau condiţii speciale pentru admiterea la studii de licenţă (distincţii - premiile I, II III,
menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort sau alte
criterii specifice pentru candidaţi care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la
olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, menţionate distinct, etc.).
Admiterea la formele de învăţământ la distanţă (studii de licenţă) se realizează pe baza aceloraşi
criterii, pe liste separate ale candidaţilor ca şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile stabilite
în acest scop. Forma de învăţământ la distanţă se organizează numai în regim cu taxă de şcolarizare.
Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre
a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii
vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program
de studii.
Admiterea la studii universitare cu predare în limba română se susţine în limba română.
Pentru studiile universitare organizate cu predare în limba engleză în cadrul Facultății de Științe
Economice, admiterea se susţine în limba engleză. Admiterea pentru programele de studii cu predare
în limba engleză conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu
admis/respins. Modul de susţinere a acestei probe este prevăzut în prezenta metodologie a facultăţii.
Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se
realizează în baza metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza cărora
Universitatea din Oradea va elabora Metodologii distincte de admitere pentru această categorie de
candidaţi.
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II. OFERTA DE STUDII A FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA PENTRU
ADMITEREA 2022
Facultatea de Ştiinţe Economice are următoarea ofertă de studii la Admiterea 2022, pe cicluri de învăţământ, domenii, programe de studii /
specializări şi forme de învăţământ:

2.1. Ciclul I – Studii universitare de Licenţă:
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

1

Domeniul de
licenţă

Administrarea
afacerilor

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor (ECTS)

Administrarea
afacerilor (în limba
engleză) (AAE)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015, H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform cu
Hotărârea Conisliului ARACIS 27.11.2017
Autorizat provizoriu conform H.G.
654/23.09.2016 , H.G. 615/30.08.2017, H.G.
692/13.09.2018, H.G. 640/03.09.2019, H.G.
739/07.09.2020, H.G. 883/27.08.2021
Evaluat și autorizat provizoriu de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedinţa din
data de 30.06.2016.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

180 credite
6 semestre

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

60

19

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

30

15
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor (ECTS)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ la
distanță (ID)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

0,
**

0

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015 , H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Autorizat provizoriu conform H.G.
1082/11.09.2003.
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 29.10.2015.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 29.04.2021.
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

2

Domeniul de
licenţă

Economie şi
afaceri
internaţionale

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Afaceri
internaţionale (AI)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003,
republicat în H.G. 493/17.07. 2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015, H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
403/12.04.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedința din
data de 29.03.2018.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

60

19
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Afaceri
internaționale (în
limba engleză)
(AIE)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Autorizat provizoriu conform H.G.
730/25.09.2013 și republicat în H.G.
580/16.07.2014, H.G. 575/27.07.2015 , H.G.
654/23.09.2016 , H.G. 615/30.08.2017, H.G.
692/13.09.2018, H.G. 640/03.09.2019, H.G.
739/07.09.2020,
Acreditat conform H.G. 403/12.04.2021,
H.G. 883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedința din
data de 25.06.2020.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

30

15
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

3

Domeniul de
licenţă

Contabilitate

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Contabilitate şi
informatică de
gestiune (CIG)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07. 2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015, H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedinţa din
data de 24.11.2016.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

60

19
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Contabilitate şi
informatică de
gestiune (CIG) - ID

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ la
distanță (ID)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

50

0

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015 , H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Autorizat provizoriu conform H.G.
1082/11.09.2003.
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 29.10.2015.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 30.06.2021.
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

4

Domeniul de
licenţă

Finanţe

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Finanţe şi bănci
(FB)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003,
republicat în H.G. 707/18.07.2012, în H.G.
493/17.07.2013, H.G. 730/25.09.2013, H.G.
580/16.07.2014, H.G. 575/27.07. , H.G.
654/23.09.2016 , H.G. 615/30.08.2017, H.G.
692/13.09.2018, H.G. 640/03.09.2019, H.G.
739/07.09.2020, H.G. 883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedinţa din
data de 21.12.2017.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

60

19
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Finanţe şi bănci
(FB)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ la
distanță (ID)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

0,
**

0

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015 , H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Autorizat provizoriu conform H.G.
1082/11.09.2003.
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 29.10.2015.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 24.09.2021.
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

5

Domeniul de
licenţă

Management

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Management (MN)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 1609/30.09.2004,
republicat în H.G. 707/18.07.2012, în H.G.
493/17.07.2013, H.G. 730/25.09.2013, H.G.
580/16.07.2014, H.G. 575/27.07. , H.G.
654/23.09.2016 , H.G. 615/30.08.2017, H.G.
692/13.09.2018, H.G. 640/03.09.2019, H.G.
739/07.09.2020, H.G. 883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 19.12.2013.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 21.03.2019.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

60

19
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Management (MN) ID

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ la
distanță (ID)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

50

0

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015 , H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Autorizat provizoriu conform H.G.
1082/11.09.2003.
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 29.10.2015.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 27.05.2021.
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

6

Domeniul de
licenţă

Marketing

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Marketing (MK)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003,
republicat în H.G. 707/18.07.2012, în H.G.
493/17.07.2013, H.G. 730/25.09.2013, H.G.
580/16.07.2014, H.G. 575/27.07. , H.G.
654/23.09.2016 , H.G. 615/30.08.2017, H.G.
692/13.09.2018, H.G. 640/03.09.2019, H.G.
739/07.09.2020, H.G. 883/27.08.2021
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în şedinţa din
data de 22.04.2019.
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

60

19
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1. Ciclul I – Studii universitare de licenţă – Admitere 2022:
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Pogramul de
studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Marketing (MK)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

180 credite
6 semestre

Învăţământ la
distanță (ID)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat *

0,
**

0

Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012,
republicat în H.G. 493/17.07.2013, H.G.
730/25.09.2013, H.G. 580/16.07.2014, H.G.
575/27.07.2015 , H.G. 654/23.09.2016 , H.G.
615/30.08.2017, H.G. 692/13.09.2018, H.G.
640/03.09.2019, H.G. 739/07.09.2020, H.G.
883/27.08.2021
Autorizat provizoriu conform H.G.
1082/11.09.2003.
Acreditat (evaluat periodic) de ARACIS cu
calificativul ÎNCREDERE, conform Hotărârii
Consiliului ARACIS adoptată în ședința din
data de 29.10.2015.
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 29.04.2021.

* se va completa după repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat

**Candidații care se înscriu la a doua specializare sau continuă studiile partiale vor fi declarați admiși în an superior, fără a depăși capacitatea de școlarizare pentru anul
de studii al specializării la care vor fi înmatriculați
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Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai puțini studenți la o specializare/program
de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la următoarele specializări /programe de studii pentru care au
optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea mediilor generale de admitere.
Pentru ca o specializare/program de studii universitare de licență să fie organizat de Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea în
urma concursului de admitere, este necesar ca minim 20 studenţi să confirme locul în urma admiterii la fiecare dintre specializările cu predare în limba
română și respectiv, minim 15 studenţi să confirme locul în urma admiterii la fiecare dintre specializările cu predare în limba engleză – Administrarea
afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză).

2.2. Ciclul II – Studii universitare de Master:
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
1.

Domeniul de
licenţă
Administrarea
afacerilor

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Administrarea afacerilor
în turism şi industria
ospitalităţii (AATIO)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.11.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 29.04.2021.
Autorizat prin Adresa ARACIS
1959/21.03.2008
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

9
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Administrarea afacerilor
regionale (AAR)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012 ,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,

Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

9

0

0

MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 29.04.2021.

Administrarea afacerilor
/Business Administration
(M-BA) –master în limba
engleză

Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008
Acreditat conform HG 664/21.09.2016.
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
30.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
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120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
2.

Domeniul de
licenţă
Contabilitate

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Contabilitatea, auditul şi
gestiunea afacerilor
(CAGA)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
31.10.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

45

9
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
3.

Domeniul de
licenţă
Economie şi
afaceri
internaţionale

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Relaţii economice
europene (REE)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.11.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

8
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Administrarea afacerilor
interne şi internaţionale a
întreprinderilor mici şi
mijlocii (AAIIIMM)

Administrarea afacerilor
internaționale în limba
engleză (IBA)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.11.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
Autorizat prin Adresa ARACIS
1959/21.03.2008
Acreditat conform HG 664/21.09.2016.
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.07.2016, reconfirmat prin HG
614/30.08.2017, HG 691/12.09.2018, H.G.
641/04.09.2019, H.G. 385/08.09.2020, H.G.
906/27.08.2021,
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

120 credite,
4 semestre

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

8

0

0

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
4.

Domeniul de
licenţă
Finanţe

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Finanţe, bănci, asigurări
(FBA)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
31.10.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 25.03.2021.
Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

9
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
5.

Domeniul de
licenţă
Management

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Managementul
organizaţiei (MO)

Management aprofundat
/ Advanced Management
(MAM)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.11.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08, 2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008
Acreditat conform HG 664/21.09.2016, HG
614/30.08.2017 și în HG 691/12.09.2018.
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
30.06.2016, reconfirmat prin HG
614/30.08.2017, HG 691/12.09.2018, H.G.
641/04.09.2019, H.G. 385/08.09.2020, H.G.
906/27.08.2021,
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

120 credite,
4 semestre

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

8

50

15

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
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2. Ciclul II – Studii universitare de master – Admitere 2022
Nr.
crt.
6.

Domeniul de
licenţă
Marketing

Programul de studii/
Specializarea
(acronimul
specializării)
Marketing şi comunicare
în afaceri (MCA)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012,
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, Acreditat
(evaluat periodic) de ARACIS cu calificativul
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului
ARACIS adoptată în şedinţa din data de
28.11.2013 , reconfirmat prin HG
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG
402/02.06.2016, HG 614/30.08.2017, HG
691/12.09.2018, H.G. 641/04.09.2019, H.G.
385/08.09.2020, H.G. 906/27.08.2021,
MENȚINEREA ACREDITĂRII aprobată de
Consiliul ARACIS la data de 28.12.2021.
Autorizat prin Adresa ARACIS
1087/21.02.2008

* se va completa după repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat
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Număr locuri

Nr. de credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Total,

din care, locuri
finanţate de la
bugetul de stat*

50

8
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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. 2022-2023 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.
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III. COMISIILE DE ADMITERE
Comisii de admitere la nivel de universitate
Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii este numită prin decizie emisă de rectorul
universităţii.
Comisii de admitere pe facultate
Comisiile de admitere, propuse de decan și avizate de Consiliul Facultății şi, dacă e cazul,
comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, numite prin decizia rectorului răspund de buna organizare
şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea
contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale, conform prezentei metodologii.
Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi
instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de
admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază
buna organizare şi desfăşurare a concursului sau influențează procesul de înscrieri, vor fi înlocuite
imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale.
Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până
la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.
Responsabilitatea președintelui și vice-președinților comisiei de admitere la nivel de facultate:
 se asigură de buna organizare a întregului proces de admitere, de asigurarea respectării
reglementărilor legale, de coordonarea comisiilor de admitere;
 se asigură de buna gestionare şi dotare a sălilor în care are loc activitatea de înscriere a
candidaţilor; instruirea şi coordonarea secretarului(-lor) de admitere; asigurarea spaţiilor
necesare;
 coordonează secretarul(-ii) de admitere, comisia de procesare computerizată a datelor;
 organizează activitatea de procesare computerizată a datelor, activitatea de anunţare şi afişare a
rezultatelor, activitatea de rezolvare a eventualelor contestaţii: numeşte o nouă comisie, anunţă
rezultatele în urma contestaţiilor etc.
Responsabilitatea secretarului(-lor) de admitere:
 se asigură de corectitudinea înscrierilor pentru admitere: verifică candidaţii înscrişi;
 împreună cu membrii comisiei de admitere la nivel de facultate, se asigură de buna repartizare a
candidaţilor în funcţie de opţiunile acestora;
 coordonează activitatea de introducere corectă a mediilor obţinute de candidaţi;
 pregăteşte şi predă comisiei centrale, Dosarul admiterii (care cuprinde toate documentele care
au rezultat în urma admiterii: decizia de numire a comisiilor, listele candidaţilor, tabelul cu
rezultatele obţinute de candidaţi la aceste probe, listele finale rezultate în urma concursului de
admitere, modul de rezolvare a contestaţiilor etc.).
Responsabilitatea membrilor comisiei de admitere la nivel de facultate:
 consiliază candidații la admitere;
 introduc toate datele candidaţilor: numele şi prenumele, iniţiala tatălui, CNP, medii etc., în ritmul
în care au loc înscrierile;
 pregătesc şi se asigură de corectitudinea listelor finale în ordinea descrescătoare a mediilor, în
concordanţă cu criteriile de admitere;
 răspund de orice neregulă cu privire la corectitudinea şi siguranţa datelor procesate.
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IV. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă,
la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul Facultății de Științe
Economice a Universităţii din Oradea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Numărul minim
necesar de studenţi declarați admiși pentru demararea unui program de studii universitare de licență
se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii din Oradea (H.S.), cu avizul Consiliului de
Administrație din cadrul Universităţii din Oradea (C.A.), pe baza unor criterii specifice.
Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite
mai puțini studenți la o specializare/program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de
a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la
următoarele specializări /programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea
mediilor generale de admitere.
Pentru ca o specializare/program de studii universitare de licență să fie organizat de Facultatea
de Științe Economice a Universității din Oradea în urma concursului de admitere, este necesar ca
minim 20 studenţi să confirme locul în urma admiterii la fiecare dintre programele de
studii/specializările cu predare în limba română și respectiv, minim 15 studenţi să confirme locul în
urma admiterii la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea
afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză).
Candidaţii vor fi informaţi încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar
demarării unui/unei program de studii/specializări.

4.1. Calendarul concursului de admitere la studii universitare de licență
Consiliul Facultății de Științe Economice stabilește prin prezenta metodologie, calendarul
admiterii la nivel de facultate, care va fi afişat la sediul facultăţii şi va fi postat pe pagina web a facultăţii
şi a universităţii. După afişarea calendarului concursului de admitere nu se mai aprobă prelungiri ale
perioadei de înscriere sau confirmare.

Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de licență –
Admiterea 2022:
Înscrierile la Admiterea 2022 se fac onsite sau online, pe platforma pusă la dispoziție de Universitatea
din Oradea.
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Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2022:
■ 4 - 20 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o
adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor,
pentru comunicarea cu Facultatea); Candidații care optează (și) pentru programele de studii
universitare de licență cu predare în limba engleză: Administrarea afacerilor (în limba engleză),
Afaceri internaționale (în limba engleză) trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin
depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică,
adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară. Acest document va înlocui, în mod
excepțional, la admiterea pentru anul universitar 2022/2023 susținerea probei eliminatorii de
competență lingvistică în limba engleză;
■ 22 iulie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
■ 25 iulie 2022, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța
care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), onsite sau online;
■ 25 iulie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu
se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
■ 26-28 iulie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma
concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
2. Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea onsite sau online a dovezii; se acordă o
reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/
studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie
2022;
3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.
■ 1 august 2022 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi
„admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de
Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi
prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
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Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2022 (pentru
eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2022):
■ 5 - 15 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice
şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul
studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea); Candidații care optează (și) pentru programele de
studii universitare de licență cu predare în limba engleză: Administrarea afacerilor (în limba
engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză) trebuie să demonstreze cunoașterea limbii
engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență
lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară. Acest document va înlocui,
în mod excepțional, la admiterea pentru anul universitar 2022/2023, susținerea probei
eliminatorii de competență lingvistică în limba engleză.
■ 16 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
■ 19 septembrie 2022, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu
chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice (sala I 008a);
■ 19 septembrie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma
contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
■ 20-21 septembrie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma
concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
2. Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de
studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu
taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea
afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză): 1200 RON, şi depunerea
onsite sau online a dovezii; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru
candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data
de 15 octombrie 2022;
3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de studii
universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere valabilă la
nivelul Universității din Oradea.
■ 22 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii
declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări,
Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa
celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web
http://steconomiceuoradea.ro).
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Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1.
2.

3.

Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea onsite sau online a dovezii; se acordă o
reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/
studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie
2022;
Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de
admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul
Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
După întocmirea noii liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea
obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina
web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va
sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi
va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere (Iulie 2022 și Septembrie 2022), pe baza
listelor definitive cumulate din sesiunile Iulie 2022 și Septembrie 2022, prin decizie a rectorului
universităţii, până la data de 30.09.2022.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii la secretariatul
Facultății de Științe Economice şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate
sau a împuternicirii notariale.

4.2. Taxe admitere și taxa de școlarizare





Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa pentru contestaţii
- 150 RON
Taxa de înmatriculare
- 100 RON
Taxa de şcolarizare (valabilă la Facultatea de Științe Economice, în anul univ. 2022-2023, pentru
cetățenii români și pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
 2900 RON/an universitar pentru programele de studii/specializările cu predare în limba
română, forma de învăţământ cu frecvență (IF) și la forma de învăţământ la distanţă (ID) se poate achita integral sau în trei tranşe, astfel: tranşa I - 1000 RON, tranşa II - 1000 RON
şi tranşa III - 900 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru
candidaţi declarați admișii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în
data de 15 octombrie 2022;

Pagina 33 din 67

Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409
Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro

3500 RON/an universitar pentru programele de studii/specializările cu predare în limba
engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba
engleză), forma de învăţământ cu frecvență (IF) - se poate achita integral sau în trei tranşe,
astfel: tranşa I - 1200 RON, tranşa II - 1200 RON şi tranşa III - 1100 RON; se acordă o
reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţi declarați admișii/studenţii
care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;
Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro




Taxele pot suferi modificări ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din
Oradea.
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare
facultate, conform metodologiei proprii fiecărei facultăți.
Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii
din Oradea.
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de
candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:
 orfanii;
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate
sau pensionat;
 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare
şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere scrisă
depusă împreună cu dosarul de înscriere la admitere, la care cerere se anexează – după caz - unul din
următoarele documente (în original sau copii semnate de candidat de conformitate cu originalul - se
semnează în prezența secretarului de admitere):
 copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 adeverinţe (în original) de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate
sau pensionat a susţinătorilor legali;
 adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea
din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 documente (copii și prezentare în original, pentru conformitate) care să ateste obţinerea
în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale sau internaţionale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultăţii.

4.3. Dreptul de înscriere la concursul de admitere
La concursul de admitere la studii de licenţă în Facultatea de Științe Economice a Universității
din Oradea au dreptul să participe numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România
sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
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Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege
pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II III, menţiune) la
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
(MENCS) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere la studii de
licenţă în Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea, pe locuri finanţate de la buget.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din
cadrul Universității din Oradea sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi
înmatriculat numai la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget.
Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care
doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în
termenul stabilit de facultate/universitate. Neprezentarea în termenul stabilit a diplomei de
bacalaureat sau echivalentă în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la
pierderea locului finanţat de la buget.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua
facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la
bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii
de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în
regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.
Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi
în an superior dacă:
1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul)
şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);
2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza
actelor prezentate la dosar;
3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii
în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că
poate fi înmatriculat în an superior;
4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de
admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la Facultatea de
Științe Economice, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul
de studii al specializării la care se vor înmatricula.
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Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite
mai puțini studenți la o specializare/program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de
a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la
următoarele specializări /programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea
mediilor generale de admitere.

4.4. Înscrierea la concursul de admitere
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere
pusă la dispoziție de Facultatea de Științe Economice, în care vor menţiona, sub semnătură proprie,
toate datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat
obţinută în România:
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă,
certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de
adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care
candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat
diplomele pentru promoţia 2022, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în
aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
 Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte și documentul în original
pentru certificare) ;
 Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte și documentul în original
pentru certificare) - dacă este cazul;
 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru
facultatea la care candidează;
 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen
de admitere cu probe de concurs;
 Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, în copie simplă, respectiv, în mod
excepțional la admiterea pentru anul universitar 2022/2023, adeverință de la liceu sau
foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în cel puțin un an de liceu.
Adeverința sau foaia matricolă vor înlocui, în mod excepțional, la admiterea pentru anul
universitar 2022/2023, susținerea probei eliminatorii de competență lingvistică în limba
engleză (în cazul înscrierii la/optării pentru un program de studii universitare de licență cu
predare în limba engleză – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie; candidatul trebuie să
prezinte și documentul în original, pentru certificare, la o dată ulterioară);
 Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de
înscriere.
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B. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat
obţinută în afara României:
1. Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale; În cazul
candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară din UE, SEE şi Confederaţia
Elveţiană, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată înaintea înscrierii la admitere,
conform metodologiilor în vigoare. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea
înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la
bacalaureat va fi echivalată de către Comisia centrală de admitere, la solicitarea Comisiei de
admitere a facultăţii.
2. Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
3. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii
cu predare în limba română);
4. Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
5. Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului
s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;
6. Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
7. Patru poze tip paşaport;
8. Copie paşaport sau C.I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);
9. Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.
Dosarele incomplete nu se preiau.
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere scrisă
depusă împreună cu dosarul de înscriere la admitere, la care cerere se anexează – după caz – unul
din următoarele documente (în original sau copii semnate de candidat de conformitate cu originalul):
 copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat
a susţinătorilor legali;
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea
aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 documente (copii și prezentare în original, pentru conformitate) care să ateste obţinerea
în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale sau internaţionale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale
facultăţii.
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de
bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar
copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate, însoţită de adeverinţă (în original / scanată)
din care să reiasă acest fapt, cu ocazia confirmării ocupării locului în urma admiterii la Facultatea de
Științe Economice.
Înscrierea la concursul de admitere se face onsite la sediul Facultății de Științe Economice sau
online, pe platforma pusă la dipoziție de Universitatea din Oradea.
Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi și
efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că cererile-tip de
înscriere sunt completate corect, iar candidaţii au precizat toate informațiile solicitate, între care
domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ la care doresc să concureze.
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După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din
fişa de înscriere nu pot fi modificate.
După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi,
în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei
probe.
Listele vor preciza facultatea, domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ
la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul);
Înscrierea online
Prin excepție, înscrierea la admiterile organizate pentru anul universitar 2022/2023 se realizează
și online, iar documentele prezentate în copie vor fi asumate de către candidat, prin semnătură, cu
privire la autenticitate și corespondență cu documentul original. Documentele depuse online: diplomă
de bacalaureat, contracte de școlarizare, se vor depune ulterior și în original, în termenul stabilit de
Metodologia de admitere a Universității din Oradea.

4.5. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii
din etnia rromilor, pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate
Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenţionate de la
buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.
În acest caz, înainte de a depune dosarul de înscriere la Facultatea de Științe Economice a
Universității din Oradea, candidatul va completa o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru
participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor
din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o
recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal
constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este membru al
respectivei organizaţii).
Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel de
universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere.
Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-urile facultăţilor.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu
taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi
comisiei centrale de admitere.
În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut
de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi
centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii
participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget,
special destinate lor. Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare
a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de
„admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu
obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără
taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată la avizierul central al
universităţii şi pe pagina de web.
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4.6. Desfăşurarea concursului de admitere
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, locurile pentru învăţământul la licență (fără taxă, cu
taxă) vor fi ocupate prin concurs de dosare.
Pentru studiile universitare de licență la un/o program de studii/specializare cu predare în limba
engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză),
admiterea va conţine proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis /
respins – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie.
Candidaţii care doresc să se înscrie la admitere la un/o program de studii/specializare cu
predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba
engleză), vor depune la dosar fie o adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară din
care să rezulte studierea limbii engleze în cel puțin un an de liceu, fie un certificat de competenţă
lingvistică, nivel B2, prezentat de candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze
eliberate de instituţii recunoscute de MEN, obţinute în ultimii ani (2010 - 2022), conform cu cele
precizate în Anexa 1 la prezenta metodologie.
Candidații care nu depun acte doveditoare privind cunoașterea limbii engleze, conform
alineatului anterior, nu se pot înscrie la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă în
limba engleză la un/o program de studii/specializare cu predare în limba engleză – Administrarea
afacerilor (în limba engleză) sau Afaceri internaționale (în limba engleză).

4.7. Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă
Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice,
pe domenii, pentru sesiunile Iulie 2022 şi Septembrie 2022, sunt:
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Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

1

Administrarea
afacerilor

2

Contabilitate

Programul de
studii /
Specializarea
(acronimul
specializării)
Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor (ECTS)
Contabilitate şi
informatică de
gestiune (CIG)

4

Economie şi
afaceri
internaţionale
Finanţe

5
6

Management
Marketing

7

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor (în limba
engleză) (AAE)*

8

Economie şi
afaceri
internaţionale

Afaceri
internaţionale (în
limba engleză)
(AIE)*

3

Afaceri
internaţionale (AI)
Finanţe şi bănci
(FB)
Management (MN)
Marketing (MK)

Criterii de admitere
Concurs de dosare (Ierarhizare în funcție de media
generală de bacalaureat):
Media generală de admitere =
Media generală la examenul de bacalaureat (100%)
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul
de bacalaureat
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de
bacalaureat.
3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul
de bacalaureat
Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu
dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor
(disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va
considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de
înscriere a unui document care să ateste
cunoașterea limbii engleze de către candidat:
certificat de competență lingvistică, respectiv
adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care
să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin
1 an.
Concurs de dosare (ierarhizare în funcție de media
generală de bacalaureat):
Media generală de admitere =
Media generală la examenul de bacalaureat (100%)
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul
de bacalaureat;
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de
bacalaureat
3. Nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul
de bacalaureat
Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu
dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor
(disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va
considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

* Program de studii/ specializare cu predare în limba engleză.
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Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite
mai puțini studenți la o specializare/program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de
a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la
următoarele specializări /programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea
mediilor generale de admitere.
Pentru ca o specializare/program de studii universitare de licență să fie organizat de Facultatea
de Științe Economice a Universității din Oradea în urma concursului de admitere, este necesar ca
minim 20 studenţi să confirme locul în urma admiterii la fiecare dintre specializările cu predare în limba
română și respectiv, minim 15 studenţi să confirme locul în urma admiterii la un/o program de
studii/specializare cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză) sau Afaceri
internaționale (în limba engleză).

4.8. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere
Clasificarea și admiterea candidaţilor la Facultatea de Ştiinţe Economice se face strict în ordinea
descrescândă a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţii la admitere, în limita numărului de
locuri stabilit pentru fiecare program de studii/specializare din cadrul facultăţii, în funcţie de opţiunile
menţionate de candidaţi în cererea-tip de înscriere şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de
facultate prin prezenta metodologie.
Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de
admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte
echivalent cu aceasta.
Sistemul de departajare, la medie egală, este prezentat în secțiunea anterioară și va fi adus
de asemenea la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, la înscriere la admitere. În acest scop, Comisia de
admitere întocmeşte pentru fiecare program de studii/specializare din cadrul facultăţii, lista comună a
candidaţilor, în ordine descrescândă a mediilor generale de admitere astfel obţinute.
Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de
admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
domeniu/program de studii/specializare, conform prezentei metodologii.
După stabilirea rezultatelor finale ale concursului, Comisia de admitere pe facultate va verifica
atent modul în care au fost efectuate toate operaţiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare în
calcularea mediilor şi trecerea lor în cataloagele alfabetice sau în stabilirea ordinii de clasificare a
candidaţilor.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului de admitere
sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
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Rezultatele preliminare și finale ale concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin
afişare la sediul facultăţii, conform Calendarului concursului de admitere, la loc vizibil, şi pe pagina de
web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui
candidat, mediile finale obţinute la probele de concurs (dacă este cazul) şi media generală de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar
Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor
referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat,
fără perceperea vreunei taxe suplimentare, pe baza actelor de identitate.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studii universitare de licență în baza rezultatului
concursului pentru anul universitar 2022-2023, prin decizia Rectorului Universităţii din Oradea.
Examenul este valabil numai pentru programele de studii/specializările pentru care s-a organizat
concursul de admitere şi numai pentru anul universitar 2022-2023.
Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite
mai puțini studenți la o specializare/program de studii decât cifra de școlarizare afișată sau de
a nu organiza în anul univ. 2022-2023 o/un specializare/program de studii, 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 specializarea/programul de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la
următoarele specializări /programe de studii pentru care au optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea
mediilor generale de admitere.
Pentru ca o specializare/program de studii universitare de licență să fie organizat de Facultatea
de Științe Economice a Universității din Oradea în urma concursului de admitere, este necesar ca
minim 20 studenţi să confirme locul în urma admiterii la fiecare dintre specializările cu predare în limba
română și respectiv, minim 15 studenţi să confirme locul în urma admiterii la un/o program de
studii/specializare cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză) sau Afaceri
internaționale (în limba engleză).
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4.9. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun, în conformitate
cu calendarul din prezenta metodologie de admitere, care stipulează termenul limită/perioada în care
acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de
contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea
metodologiei de admitere a universității și respectiv, a prezentei metodologii.
După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat,
candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a
locului ocupat prin concurs.
Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii.
Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi, preşedintele Comisiei de admitere la nivel
de facultate numeşte Comisia de contestații formată din 3-5 cadre didactice, altele decât cele ce au
făcut parte din comisia de admitere, care vor examina atent fiecare contestaţie, verificând modul în care
au fost respectate normele şi procedura de concurs, criteriile de ierarhizare a mediilor generale de
admitere şi aplicarea criteriilor de departajare a candidaţilor cu medii egale. După expirarea termenului
de rezolvare şi răspuns a contestaţiilor, decizia Comisiei de contestaţii este definitivă. Contestaţiile
depuse după îndeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate în considerare, indiferent de autoritatea căreia
îi sunt adresate.
În cazul în care, în urma analizării contestaţiilor se constată abateri de la normele şi procedura
de concurs sau greşeli în ierarhizarea mediilor finale de admitere sau în departajarea în caz de medii
egale, transcrierea lor pe documentele de concurs şi stabilirea ordinii de clasificare, decanul facultăţii
va întocmi proces-verbal de constatare, pe care îl va înainta Comisiei centrale de admitere la nivel de
Universitate, pentru rezolvare.

4.10. Confirmarea ocupării locului de către candidat
Etapa I
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin prezenta
metodologie (a se vedea Calendarul de admitere), termen ce va fi afişat la avizier, în loc vizibil, precum
şi pe pagina web; în caz contrar, candidații vor pierde locul ocupat prin admitere, definitiv.
Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
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2.

3.

Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea onsite sau online a dovezii; se acordă o
reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/
studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie
2022;
Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de
admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul
Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
Etapa II
După întocmirea noii liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea
obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina
web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va
sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi
va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere (Iulie 2022 și Septembrie 2022), pe baza
listelor definitive cumulate din sesiunile Iulie 2022 și Septembrie 2022, prin decizie a rectorului
universităţii, până la data de 30.09.2022.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii la secretariatul
Facultății de Științe Economice şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate
sau a împuternicirii notariale.

4.11. Dispoziţii finale
Facultatea de Ştiinţe Economice percepe candidaților o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul taxelor şi condiţiile de plată sunt prezentate în
prezenta metodologie și se afişează la secretariatul facultăţii și pe pagina web a acesteia.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură
dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.
Cuantumurile taxelor de studii sunt anunţate la avizierul universităţii şi pe paginile web, la
adresele: www.uoradea.ro şi respectiv, http://steconomice.uoradea.ro.

Pagina 44 din 67

Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409
Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro

V. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează pe domenii, la
programele de studii acreditate în cadrul Facultății de Științe Economice a Universităţii din Oradea, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Admiterea se realizează pe bază de concurs de admitere.
Numărul minim necesar de studenţi declarați admiși pentru demararea unui program de studii/
se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii din Oradea (H.S.), cu avizul Consiliului de
Administrație din cadrul Universităţii din Oradea (C.A.), pe baza unor criterii specifice.
Candidaţii vor fi informaţi încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar
demarării unui program de studii.
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. 2022-2023 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.

5.1. Calendarul concursului de admitere
Consiliul Facultății de Științe Economice stabilește prin prezenta metodologie, calendarul
admiterii la nivel de facultate, care va fi afişat la sediul facultăţii şi va fi postat pe pagina web a facultăţii
şi a universităţii. După afişarea calendarului concursului de admitere nu se mai aprobă prelungiri ale
perioadei de înscriere sau confirmare.

Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master –
Admiterea 2022:
Înscrierile la Admiterea 2022 se fac onsite (la sediul Facultății de Științe Economice) sau online, pe
platforma pusă la dispoziție de Universitatea din Oradea.
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Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2022:
■ 18 - 22 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o
adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor,
pentru comunicarea cu Facultatea); Candidații care optează (și) pentru programele de studii
universitare de master cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii
engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență
lingvistică, foaie matricolă/supliment la diplomă/situație școlară de la ciclul de licență, din care
să rezulte studierea pe parcursul a minim 1 an a limbii engleze în ciclul de licență;
■ 25 iulie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
■ 26 iulie 2022, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța
care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), onsite sau online;
■ 26 iulie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu
se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
■ 27-29 iulie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma
concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
2. Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea onsite sau online a dovezii; se acordă o
reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/
studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie
2022;
3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.
■ 1 august 2022 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi
„admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de
Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi
prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
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Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2022 (pentru
eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2022):
■ 12 - 16 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice
şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul
studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea); Candidații care optează (și) pentru programele de
studii universitare de master cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea
limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență
lingvistică, foaie matricolă/supliment la diplomă/situație școlară de la ciclul de licență, din care
să rezulte studierea pe parcursul a minim 1 an a limbii engleze în ciclul de licență;
■ 17 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
■ 19 septembrie 2022, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu
chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice (sala I 008a);
■ 19 septembrie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma
contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
■ 20-21 septembrie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma
concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
2. Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de
studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu
taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea
afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză): 1200 RON, şi depunerea
onsite sau online a dovezii; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru
candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data
de 15 octombrie 2022;
3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de studii
universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere valabilă la
nivelul Universității din Oradea.
■ 22 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii
declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări,
Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa
celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web
http://steconomiceuoradea.ro).
Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
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1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea onsite sau online a dovezii;
2.

3.

Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea onsite sau online a dovezii; se acordă o reducere
de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care
achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;
Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de
admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul
Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
După întocmirea noii liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea
obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina
web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va
sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi
va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere (Iulie 2022 și Septembrie 2022), pe baza
listelor definitive cumulate din sesiunile Iulie 2022 și Septembrie 2022, prin decizie a rectorului
universităţii, până la data de 01.10.2022.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii la secretariatul
Facultății de Științe Economice şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate
sau a împuternicirii notariale.
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. 2022-2023 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.
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5.2. Taxe admitere și taxa de școlarizare







Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa pentru contestaţii
- 150 RON
Taxa de înmatriculare
- 100 RON
Taxa de şcolarizare (valabilă la Facultatea de Științe Economice, în anul univ. 2022-2023, pentru
cetățenii români și pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
 3000 RON/an universitar pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvență (IF), studii
universitare de master cu predare în limba română - se poate achita integral sau în trei
tranşe, astfel: tranşa I - 1000 RON, tranşa II - 1000 RON şi tranşa III - 1000 RON; se acordă
o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţi declarați admișii/studenţii
care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;
 3500 RON/an universitar pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvență (IF), studii
universitare de master cu predare în limba engleză - se poate achita integral sau în trei
tranşe, astfel: tranşa I - 1200 RON, tranşa II - 1200 RON şi tranşa III - 1100 RON; se acordă
o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţi declarați admișii/studenţii
care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;
Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Taxele pot suferi modificări ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din
Oradea.
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare
facultate, conform metodologiei proprii fiecărei facultăți.
Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii
din Oradea.
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de
candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:
 orfanii;
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate
sau pensionat;
 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare
şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere scrisă
depusă împreună cu dosarul de înscriere la admitere, la care cerere se anexează – după caz - unul din
următoarele documente (în original sau copii semnate de candidat de conformitate cu originalul - se
semnează în prezența secretarului de admitere):
 copii după certificatele de deces ale părinţilor;
 adeverinţe (în original) de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate
sau pensionat a susţinătorilor legali;
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adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea
din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 documente (copii și prezentare în original, pentru conformitate) care să ateste obţinerea
în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale sau internaţionale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultăţii.


5.3. Dreptul de înscriere la concursul de admitere
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de master în Facultatea de Științe
Economice a Universității din Oradea, numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau
echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege
pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din
cadrul Universității din Oradea sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi
înmatriculat numai la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget.
Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care
doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în
termenul stabilit de facultate (în cazul Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea,
prezentarea dosarului cu actele în original se va face la confirmarea locului ocupat în urma afișării listei
cu rezultatele concursului de admitere – a se vedea calendarul de admitere din prezenta metodologie).
Neprezentarea în termenul stabilit de Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea
prin prezenta metodologie, a diplomei de bacalaureat sau echivalentă în original și respectiv, a
diplomei de licență sau echivalentă în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la
pierderea locului finanţat de la buget.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua
facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la
bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii
de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în
regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.
Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi
dacă:
1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul)
şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);
2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza
actelor prezentate la dosar;
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3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii
în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că
poate fi înmatriculat în an superior;
4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de
admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la Facultatea de
Științe Economice, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul
de studii al specializării la care se vor înmatricula.
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. 2022-2023 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.
Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii, eliberat conform metodologiilor
în vigoare.
Pentru candidaţii români de pretutindeni şi cetăţenii din state terţe, admiterea se va
organiza în baza metodologiilor special elaborate de ministerul de resort şi va constitui anexă la
prezenta metodologie.
Domeniul şi specializarea licenţei necesare pentru înscrierea la fiecare program de studii
universitare de master precum și criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultății de
Științe Economice și sunt prezentate în secțiunea 5.6., de mai jos.

5.4. Înscrierea la concursul de admitere
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului
sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere-tip de înscriere
pusă la dispoziție de Facultatea de Științe Economice, în care vor menţiona, sub semnătură proprie,
toate datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea-tip de înscriere se anexează următoarele acte:
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a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie simplă, certificată
de conformitate cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de
adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă (în cazul în care candidatul
are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2022, adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ superior, adeverinţă care menţionează durata de
valabilitate, notele obținute la probele examenului de licență și media generală a examenului de
licenţă, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în aceleaşi condiţii ca şi
diploma de licenţă);
b) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie simplă (în cazul în care
candidatul prezintă copie simplă, ea va fi certificată de conformitate cu originalul de instituţia
unde este depus originalul documentului și va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii
originalului la înscrierea la o altă facultate);
c) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă,
certificată de conformitate cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului,
însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în
care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);
d) Certificatul de naştere, în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte și documentul în
original, pentru certificare);
e) Certificat de căsătorie, în copie simplă, dacă este cazul (candidatul trebuie să prezinte și
documentul în original, pentru certificare);
f) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru
Facultatea de Științe Economice;
g) 2 fotografii tip buletin (sau 4 fotografii tip buletin de identitate, în cazul înscrierii la pograme de
studii cu predare în limba engleză);
h) Carte de identitate sau paşaport, în copie simplă și în original (candidatul trebuie să prezinte
și documentul în original, pentru certificare);
i) Chitanţă / ordin de plată care dovedește achitarea taxei de înscriere (150 RON) sau dovada
aprobării scutirii de taxă de înscriere.
j) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, în copie simplă asumată de către
candidat prin semnătură sau dovadă de cunoaștere a limbii engleze (adeverință, situație
școlară, foaie matricolă/supliment la diplomă, din care să rezulte studierea pe durata a
minim 1 an a limbii engleze în cadrul ciclului de licență);
k) Eseu echivalent al probei de admitere, redactat de candidat în mod liber, pe tema: ”Profesia pe
care mi-am ales-o: economist”. Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman
12 și va conține între 250 și 400 de cuvinte. Acesta va fi depus la dosarul de înscriere în format
digital, semnat de candidat.
În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară din UE, SEE şi
Confederaţia Elveţiană, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată înaintea înscrierii la
admitere, conform metodologiilor în vigoare. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea
înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la
bacalaureat va fi echivalată de către Comisia centrală de admitere, la solicitarea Comisiei de admitere
a facultăţii.
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere scrisă
depusă împreună cu dosarul de înscriere la admitere, la care cerere se anexează – după caz - unul din
următoarele documente (copii semnate de candidat de conformitate cu originalul):
 copii după certificatele de deces ale părinţilor;
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adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat
a susţinătorilor legali;
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea
aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele
şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultăţii.
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de
licenţă/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia
certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest
fapt, cu ocazia confirmării ocupării locului în urma admiterii la Facultatea de Științe Economice.
Pentru candidaţii români sau din ţări membre ale Uniunii Europene, cu diploma de licență
obţinută în ţări UE, actele necesare înscrierii vor fi prevăzute într-o anexă a Metodologiei
organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul universitar
2022-2023.
Pentru candidaţii români de pretutindeni şi cetăţenii din state terţe, actele necesare
înscrierii se vor stabili în baza metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice şi vor constitui anexă la prezenta metodologie.
Comisia de admitere a facultăţii primește dosarul personal întocmit de fiecare candidat la
admitere și efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

cererile-tip de înscriere sunt completate corect;

candidaţii au precizat domeniul, programul(-ele) de studii şi forma de învăţământ la care doresc
să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din
fişa de înscriere nu pot fi modificate.
După încheierea definitivă a înscrierii, comisia de admitere întocmește listele nominale cu
candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte
de începerea primei probe (unde este cazul). Listele vor preciza facultatea, domeniul, programul(-ele)
de studii şi forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de
studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere).



5.4.1. Înscrierea online
Înscrierea la admiterile organizate pentru anul universitar 2022/2023 se realizează și online, iar
documentele prezentate în copie vor fi asumate de către candidat, prin semnătură, cu privire la
autenticitate și corespondență cu documentul original.
Contractul de școlarizare se poate depune și online, cu obligația depunerii originalului până la
data de 30.09.2022. Diploma de licență sau înlocuitorul acesteia se depune în original, în termenul
prevăzut de Metodologia de admitere la nivelul Universității din Oradea.

5.5. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii
din etnia rromilor, pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate
Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida pentru locurile subvenţionate de la
buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.
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În acest caz, înainte de a depune dosarul de înscriere la Facultatea de Științe Economice a
Universității din Oradea, candidatul va completa o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru
participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor
din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o
recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal
constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este membru al
respectivei organizaţii). Recomandarea menţionată anterior nu mai este necesară de prezentat dacă
respectivul candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de
licenţă a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la
facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel de
universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere.
Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-urile facultăţilor.
În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform
metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu
taxă scoase la concurs.
În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut
de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).
Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei
obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la
concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la
admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără
taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest
statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis
cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina
de web.

5.6. Organizarea și desfăşurarea concursului de admitere
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, locurile pentru studiile universitare de master (fără taxă, cu
taxă) vor fi ocupate prin concurs de admitere. Media generală de admitere se calculează ca medie
aritmetică a notelor obţinute la probele concursului de admitere, după cum urmează:
- 50% media generală a examenului de licenţă;
- 50% nota la proba Eseu liber pe tema: ”Profesia pe care mi-am ales-o: economist”. Eseul
va fi redactat de candidat la un rând, cu caractere Times New Roman 12 și va conține între
250 și 400 de cuvinte. Acesta va fi depus la dosarul de înscriere în format digital, semnat de
candidat.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere
şi 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 (şase). Ordinea de clasificare rezultată
în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea
revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii
Evaluarea la proba Eseu se va realiza de către doi evaluatori, membri ai Comisiei de admitere
pentru proba de examen de master.
Pentru candidații la programele de master care optează doar pentru programe organizate în
limba română, respectiv în limba engleză, eseul se va redacta doar în limba română, respectiv engleză.
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Pentru candidații la programele de master care optează și pentru programe în limba română și pentru
programe în limba engleză, eseul se va redacta și în limba română și în limba engleză.
Proba Eseu va fi apreciată prin calificativul admis/respins (se va nota cu nota 10 pentru admis
şi nota 4 pentru respins). Calificativul ”respins” duce la declararea ca ”respins” a candidatului respectiv
la concursului de admitere.
Centralizarea rezultatelor se comunică în scris de către Comisia de admitere desemnată pentru
această probă, sub forma de tabel, secretarului comisiei de admitere.
Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescândă a mediei generale obţinute la
admitere, în limita numărului de locuri acordate pentru facultate, domeniu / program de studii, în funcţie
de opţiunea candidatului. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute
la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă
de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (şase). Media generală de admitere se calculează cu două
zecimale fără rotunjire.
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. 2022-2023 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. Pentru programele de master cu predare în limba
enleză, proba eliminatorie de competență lingvistică se înlocuiește cu dovada studierii limbii engleze
minim 1 an în cadrul ciclului de licență (adeverință/foaie matricolă/supliment la diplomă/situație școlară).

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 2022 şi Septembrie 2022, sunt:
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Domeniul de studiu

Administrarea afacerilor

Programul de
studii
(acronim)
Administrarea
afacerilor în
turism şi
industria
ospitalităţii
(AATIO)
Administrarea
afacerilor
regionale
(AAR)
Relaţii
economice
europene
(REE)

Economie şi afaceri
internaţionale

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

Nr. credite
şi durata
şcolariz.

Criterii de admitere

120 credite,
4 semestre / Concurs de admitere**:
învățământ Media generală de admitere:
- 50% media generală a
cu frecvenţă
examenului de licenţă;
(IF)
- 50% nota la proba Eseu
120 credite,
4 semestre / Criterii de departajare în caz de medii
învățământ egale:
cu frecvenţă -1. nota la proba orală (susţinerea lucrării
(IF)
de licenţă) la examenul de licenţă
120 credite, - 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor
4 semestre / fundamentale şi de specialitate la
învățământ examenul de licenţă
cu frecvenţă - 3. media generală la examenul de
(IF)
Bacalaureat
- 4. nota obţinută la limba română la
examenul de Bacalaureat

120 credite,
4 semestre /
învățământ
cu frecvenţă
(IF)
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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.
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Concurs de admitere**:
Media generală de admitere:
- 50% media generală a
examenului de licenţă;
- 50% nota la proba Eseu.
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

Contabilitate

Contabilitatea, 120 credite,
auditul şi
4 semestre /
gestiunea
învățământ
afacerilor
cu frecvenţă
(CAGA)
(IF)

Pagina 57 din 67

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.
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Domeniul de studiu

Finanţe

Programul de Nr. credite
studii
şi durata
Criterii de admitere
(acronim)
şcolariz.
120 credite,
4 semestre /
învățământ
cu frecvenţă
Concurs de admitere**:
(IF)
Finanţe, bănci,
asigurări (FBA)

Media generală de admitere:
- 50% media generală a
examenului de licenţă;
- 50% nota la proba Eseu).

120 credite,
4 semestre /
învățământ
cu frecvenţă
(IF)

Management

Marketing

Managementul
organizaţiei
(MO)

120 credite,
Marketing şi
4 semestre /
comunicare în învățământ
afaceri (MCA) cu frecvenţă
(IF)
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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.
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Domeniul de studiu

Programul de Nr. credite
studii
şi durata
(acronim)
şcolariz.

Criterii de admitere
Certificat de competență lingvistică sau
dovada studierii limbii engleze minim 1 an
pe durata ciclului de licență
Concurs de admitere**:
Media generală de admitere:
- 50% media generală a
examenului de licenţă;
- 50% nota la proba Eseu.

Management

Management
aprofundat /
Advanced
Management
(program în
limba engleză)
- MAM

120 credite,
4 semestre /
învățământ
cu frecvenţă
(IF)

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. 2022-2023 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 / specializările cu predare în limba engleză vor depune Eseul
redactat în limba engleză. De asemenea, se va depune dovada studierii limbii engleze sau certificat de competenţă lingvistică,
nivel B2, eliberat de instituţii recunoscute de MENCȘ, obţinute în ultimii ani (2010-2022).
*** Pentru candidații la programele de master care optează doar pentru programe organizate în limba română, respectiv doar
în limba engleză, Eseul va fi redactat 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, eseul va fi redactat 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. 2022-2023 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.

5.8. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului; depunerea și
rezolvarea contestațiilor
Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescândă a mediei generale obţinute la
admitere, în limita numărului de locuri acordate pentru facultate, domeniu / program de studii, în funcţie
de opţiunea candidatului, cu condiția obținerii calificativului ”admis” la proba Eseu. Clasificarea
candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita
locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică
decât 6.00 (şase).
Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de
admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
domeniu/program de studii.
După stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere pe facultate va verifica
atent modul în care au fost efectuate toate operaţiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele preliminare ale concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare
la sediul facultăţii, la loc vizibil, conform Calendarului concursului de admitere, şi prin postare pe pagina
de web. Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obţinute la probele de
concurs (unde este cazul) şi media generală de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar
Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor
referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după
afişarea rezultatelor finale, se restituie, la cerere, pe loc sau în cel mult 2 zile lucrătoare de la
depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea vreunei taxe suplimentare, pe baza actelor
de identitate.
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Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studii universitare de master în baza rezultatului
concursului pentru anul universitar 2022-2023, prin decizia Rectorului Universităţii din Oradea.
Examenul este valabil numai pentru programele de studii pentru care s-a organizat concursul
de admitere şi numai pentru anul universitar 2022-2023.
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. 2022-2023 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.

5.9. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun în conformitate
cu calendarul din prezenta metodologie de admitere, care stipulează termenul limită/perioada în care
acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de
contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea
metodologiei de admitere a universității și respectiv, a prezentei metodologii.
Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi, preşedintele Comisiei de admitere la nivel
de facultate numeşte Comisia de contestații formată din 3-5 cadre didactice, altele decât cele ce au
făcut parte din comisia de admitere, care vor examina atent fiecare contestaţie, verificând modul în care
au fost respectate normele şi procedura de concurs, criteriile de ierarhizare a mediilor generale de
admitere şi aplicarea criteriilor de departajare a candidaţilor cu medii egale. După expirarea termenului
de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv
şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, candidaţi admişi pe loc cu taxă de
şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.
Contestaţiile depuse după îndeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate în considerare, indiferent de
autoritatea căreia îi sunt adresate.
Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii.
În cazul în care, în urma analizării contestaţiilor se constată abateri de la normele şi procedura
de concurs sau greşeli în ierarhizarea mediilor finale de admitere sau în departajarea în caz de medii
egale, transcrierea lor pe documentele de concurs şi stabilirea ordinii de clasificare, decanul facultăţii
va întocmi proces-verbal de constatare, pe care îl va înainta Comisiei centrale de admitere la nivel de
Universitate, pentru rezolvare.
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În cazul reclamării ori contestării unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice,
Comisia de admitere solicită rectorului întrunirea Colegiului de Etică pentru analiza cazului şi luarea
deciziei corespunzătoare.

5.10. Confirmarea ocupării locului de către candidat
Etapa I
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de facultate prin prezenta
metodologie şi care este afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web a facultății, în caz contrar vor
pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi depunerea (onsite sau online) a dovezii;
Plata taxei de şcolarizare - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la
programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru
studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în
limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în
limba engleză): 1200 RON, şi depunerea dovezii; se acordă o reducere de 5% din taxa
anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa
anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;
3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare și semnarea Contractului de
studii universitare. Acestea pot avea loc și online, conform cu Metodologia de admitere
valabilă la nivelul Universității din Oradea.
După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de
admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul
Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).
2.

Etapa II
După întocmirea noii liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea
obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina
web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va
sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi
va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere (Iulie 2022 și Septembrie 2022), pe baza
listelor definitive cumulate din sesiunile Iulie 2022 și Septembrie 2022, prin decizie a rectorului
universităţii, până la data de 01.10.2022.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie
personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii la secretariatul
Facultății de Științe Economice şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate
sau a împuternicirii notariale.

5.11. Taxe de școlarizare pentru programele de studii ofertate la Admiterea
2022
Taxele de școlarizare, precum și reducerile de taxe sunt aprobate prin Hotărârea Senatului și sunt
diponibile la link: https://www.uoradea.ro/Taxe+de+scolarizare, după cum urmează:
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I.

Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, forma de
învățământ cu frecvență (IF) și la distanță (ID):

Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

1

Administrarea
afacerilor

2.

Administrarea
afacerilor

3

Economie şi
afaceri
internaţionale

Specializarea
(acronimul
specializării)

Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor (ECTS)
Administrarea
afacerilor (în limba
engleză) (AAE)

Nr. de
credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţămâ
nt

Taxa de
școlarizare
- LEI -

Taxa de
școlarizare
pe cont
propriu
valutar (nonUE)
- EURO –
250 Euro /
lună,
2500 Euro / an

180 credite
6 semestre

IF/ID

2900 lei/an

180 credite
6 semestre

IF

3500 lei/an

Afaceri
internaţionale (AI)

180 credite
6 semestre

IF

2900 lei/an

4

Economie şi
afaceri
internaţionale

Afaceri
internaţionale (în
limba engleză)
(AIE)

180 credite
6 semestre

IF

3500 lei/an

5

Finanţe

Finanţe şi bănci
(FB)

180 credite
6 semestre

IF/ID

2900 lei/an

6

Contabilitate

Contabilitate şi
informatică de
gestiune (CIG)

180 credite
6 semestre

7

Management

Management (MN)

180 credite
6 semestre

8

Marketing

Marketing (MK)

180 credite
6 semestre
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IF/ID
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Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de master, forma de
învățământ cu frecvență (IF):
Taxa de
școlarizare
Nr. de
pentru
Specializarea
Taxa de
Nr. Domeniul de
credite /
Forma
studenții pe
(acronimul
școlarizare
crt.
licenţă
Durata de
de înv.
cont propriu
specializării)
- LEI şcolarizare
valutar (nonUE)
- EURO –
Administrarea
250 Euro /
Administrarea afacerilor în turism şi
120 credite,
1.
IF
3000 lei/an
lună,
afacerilor
industria ospitalităţii
4 semestre
2500 Euro / an
(AATIO)
Administrarea
IF
250 Euro /
Administrarea
120 credite,
2.
afacerilor regionale
3000 lei/an
lună,
afacerilor
4 semestre
(AAR)
2500 Euro / an
Administrarea
IF
350 Euro /
Administrarea
120 credite,
3.
afacerilor (în limba
3500 lei/an
lună,
afacerilor
4 semestre
engleză) (AA)
3500 Euro / an
Contabilitatea, auditul
IF
250 Euro /
120 credite,
4.
Contabilitate
şi gestiunea afacerilor
3000 lei/an
lună,
4 semestre
(CAGA)
2500 Euro / an
Economie şi
IF
250 Euro /
Relaţii economice
120 credite,
5.
afaceri
3000 lei/an
lună,
europene (REE)
4 semestre
internaţionale
2500 Euro / an
Administrarea
IF
Economie şi
afacerilor interne şi
250 Euro /
120 credite,
6.
afaceri
internaţionale a
3000 lei/an
lună,
4 semestre
internaţionale întreprinderilor mici şi
2500 Euro / an
mijlocii (AAIIIMM)
Administrarea
IF
Economie şi
350 Euro /
afacerilor
120 credite,
7.
afaceri
3500 lei/an
lună,
internaţionale (în limba 4 semestre
internaţionale
3500 Euro / an
engleză) (AAI)
Finanţe, bănci,
120 credite,
IF
250 Euro/lună,
8.
Finanţe
3000 lei/an
asigurări (FBA)
4 semestre
2500 Euro / an
Managementul
120 credite,
IF
250 Euro/lună,
9.
Management
3000 lei/an
organizaţiei (MO)
4 semestre
2500 Euro / an
Management avansat
IF
120 credite,
350 Euro/lună,
10. Management (în limba engleză)
3500 lei/an
4 semestre
3500 Euro / an
(MA)
Marketing şi
120 credite,
250 Euro/lună,
11. Marketing
comunicare în afaceri
IF
3000 lei/an
4 semestre
2500 euro / an
(MCA)
II.
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III.

Nr.
crt.
0

1.

Reduceri de taxă pentru studenții și absolvenții Universității din Oradea care vor urma
a doua / a treia etc. specializare în cadrul Facultății de Științe Economice:
Programul/specializarea
Programul/specializarea de
Reducerea de studii universitare de
studii universitare de
Facultatea
taxei de
licență pentru care se
master pentru care se
școlarizare acordă reducerea taxei de acordă reducerea taxei de
școlarizare
școlarizare
1
2
3
4
 Afaceri internaţionale (în
limba engleză) (forma de
învățământ cu frecvență
 Administrarea afacerilor
- IF)
regionale
 Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor
(în limba engleză) (forma
în turism şi industria
de învățământ cu
ospitalităţii
frecvență - IF)
 Administrarea afacerilor
 Economia comerţului,
(în limba engleză) /
turismului şi serviciilor
Business Administration
(forma de învățământ la

Administrarea afacerilor
distanță - ID)
interne şi internaţionale
 Contabilitate şi
ale întreprinderilor mici şi
informatică de gestiune
mijlocii
(forma de învățământ la

Relaţii economice
distanță - ID)
europene
 Finanţe şi bănci (forma
Facultatea de
de învățământ la distanță  Administrarea afacerilor
Științe
50%
internaționale (în limba
- ID)
Economice
engleză) / International
 Management (forma de
Business Administration
învățământ la distanță  Managementul
ID)
organizației
 Marketing (forma de
 Marketing şi comunicare
învățământ la distanță în afaceri
ID)
 Management aprofundat
Studenții înscriși la un
(în limba engleză) /
program de studii de
Advanced Management
licență cu predare în
 Finanțe, bănci, asigurări
limba engleză pot urma  Contabilitatea, auditul și
un al doilea/al treilea
gestiunea afacerilor
etc. program la I.F. în
limba română cu
reducere de taxă de
50%
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5.12. Dispoziţii finale
Facultatea de Ştiinţe Economice percepe taxă de la candidaţi pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul taxelor şi condiţiile de plată se
afişează la secretariatul facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat o singură
dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.
Cuantumurile taxelor de studii sunt anunţate la avizierul universităţii şi pe paginile web, la
adresele: www.uoradea.ro şi respectiv, http://steconomiceuoradea.ro.
Candidații care nu doresc sau nu pot să se înscrie online, se pot înscrie și direct, la
Secretariatul Facultății de Științe Economice, conform Calendarului, în intervalul orar 9-15 (zile
lucrătoare).

DECAN,
Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU
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Anexa

ECHIVALAREA CERTIFICATELOR LINGVISTICE
pentru admiterea la studiile universitare cu predare în limba engleză
La proba eliminatorie de competenţă lingvistică organizată sub forma unui test grilă de verificare a
nivelului de cunoaştere a limbii engleze pentru admiterea la studii universitare de licență și/sau
master cu predare în limba engleză, se pot recunoaşte și echivala de către comisia de admitere a
facultății, certificatele de competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate și depuse la dosarul de înscriere
la admitere de către candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de
instituţii recunoscute de MENCȘ, obţinute în ultimii ani (2010-2017), după cum urmează:













Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B2 (86-109), C1
(110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading:
minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications –
English Language Skills Assessment) B2, C1
LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1
LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
ECL Independent User B2, Proficient User C1

Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în limba engleză, în țară sau străinătate,
pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.
Candidații pot prezenta spre echivalare certificate eliberate de Facultatea de Litere din cadrul
Universității din Oradea, de Centrele Alpha și Lingua din cadrul Universitatii Babeș-Bolyai din ClujNapoca și respectiv, de universităţile: ASE Bucureşti, Universitatea București, UAIC Iaşi, UV Timişoara,
din care reiese explicit minim nivelul B2.
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