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Conf.uriv.dr. Vacil

master pentru anul universitar 2020

-

2021ale universitilii din oradea

Ca urmare a menlinerii restricliilor referitoare la prevenirea si combaterea infectirii cu Covid-19,

pentru anul universitar 2019-2020, Metodologiile de admitere ale Universitdlii din Oradea se
completeazd,inbaza prevederilor OM 4205106.05.2020 si a Metodologiei-cadru privind organizarea
admiteriiin ciclurile de studii universitare de licenti, de master si de doctorat, consolidatd la data de
11 mai 2020, dupd cum urmeazi:

A.

Metodologia admiterii la studii universitare de licenli se completeazd cu Gapitolul lll.
Admiterea online, astfel:

lll.1. Prin exceplie, pentru constituirea dosarului candidatului la concursulde admitere aferent anului
universitar 2020-2021 se poate realiza inscrierea online prin incdrcarea documentelor de cdtre
candidali cu asumarea responsabilitalii de cdtre acegtia cu privire la autenticitatea si corespondenla
dintre documentele digitale/scanate si cele originale.

lll.2. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenfd, inbaza autonomiei
universitare, pot fi luate in considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la
probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice conform metodologiilor
proprii ale facultdlilor.

lll.3. Contractul de scolarizare, completat si semnat de candidalii declarafi admigi se poate transmite
si online, cu obligalia depunerii originalului, pdni la inceputul anului universitar.

lll.4. In conformitate cu Art14. al. (3) si (4) din Metodologia cadru, pentru confirmarea locului bugetat
candidalii vor transmite/depune in original diploma de bacalaureat sau, dupd caz, atestatul de
recunoastere a diplomei, respectiv adeverinla de bacalaureat, conform calendarului menlionat in
Metodologiile proprii ale facultdlilor, inainte de afigarea listelor finale pentru fiecare sesiune de

admitere

in

parte. Neprezentarea diplomei/atestatuluiiadeverinlei

in

termenul stabilit duce

la

lll. 5. Prin exceptie de la /.3. Calendarul concursului de admitere, la Facultatea de Medicind

si

pierderea locului finanlat de la bugetul de stat.

Farmacie admiterea se va desfdsura conform calendarului propriu, afigat pe site-ul facultSlii.

lll.6. Fiecare facultate va posta, la loc de maximd vizibilitate pe site-ul propriu, toate informaliile
referitoare la admiterea2020, cu precddere cele legate de facilitilile admiterii online.
lll.7. Prevederile capitolului lll prevaleazd prevederilor capitolelor I si ll.

B'

Metodologia admiterii la studii universitare de master se completeazi cu Gapitolul lll.
Admiterea online. astfel:

lll.1. Prin exceplie, pentru constituirea dosarului candidatului la concursulde admitere aferent anului
universitar 2020-2021 se poate realiza inscrierea online prin incdrcarea documentelor de cdtre
candidali cu asumarea responsabilitdlii de cdtre acegtia cu privire la autenticitatea qi corespondenta
dintre documentele digitale/scanate gi cele originale.

lll.3. Contractul de scolarizare, completat 9i semnat de candidalii declarali admigi se poate transmite
si online, cu obligalia depunerii originalului, pAnd la inceputul anului universitar.

lll.4. In conformitate cu Art14. al. (3) 9i (a) din Metodologia cadru, pentru confirmarea locului bugetat
candidalii vor transmite/depune in original diploma de licentS, conform calendarului men{ionat in
Metodologiile proprii ale facultdlilor, inainte de afigarea listelor finale pentru fiecare sesiune de
admitere in parte. Neprezentarea diplomei de licen!5 in termenul stabilit duce la pierderea locului
finanlat de la bugetul de stat.

lll.5. Fiecare facultate va posta, la loc de maximi vizibilitate pe site-ul propriu, toate informaliile
referitoare la admiterea2020, cu precddere cele legate de facilitdlile admiterii online.

lll.6. Prevederile capitolului lll prevaleazd prevederilor capitolelor I si ll.

