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 Admiterrea la pprogram
mele universi
u
itare dee mastterat see face prin cooncurs, pe baaza rezzultateloor de la prob
ba scrissă tip grilă
(330%) şii a med
diei exa
amenullui de finaliza
f
are a sttudiilor univeersitarre de liccenţă ((70%).
 Peentru progra
p
mele cu
c preedare în lim
mbi strrăine, se susţine o p
probă de coompetenţă lin
ngvistică tip iinterviu notattă cu
caalificatiivul adm
mis/ reespins.
Exem
mple dee subieecte din
ntre cele de laa exameenele din
d aniii anteriiori se aaflă la:: Subiiecte admitere mastteratt din a
anii
anteriori.
c opptează pentru
p
p
program
mele dee studiii cu preedare în
n limbaa român
nă şi caare nu au dep
pus, la dosarull de însscriere,, acte
Canddidaţii care
de sttudii elliberatte de in
nstituţiii de învăţământ din
n Rom
mânia sa
au din străinătate ccu pred
dare în
n limba
a româână, vor susţinne un
interrviu dee competenţă lingv
vistică la lim
mba ro
omânăă, eliminatoriuu, notaat cu aadmis// respin
ns. Exccepţie fac ceei ale căror
menul dee bacallaureat (comunicare orală
comppetenţee lingvistice de comu
unicare în lim
mba rom
mână suunt atesstate dee probelle de laa exam
ul Educcaţiei
şi/sauu scrisăă) sau de un certific
c
c
enţă peentru lim
mba ro
omână eeliberat de insstituţii abilitatte de către M
Ministeru
at de compete
Naţioonale.
partizat pe locu
urile finnanţatee de la bbuget
În caazul în care
c exxistă maai mulţi candidaţi cu
u punctaaj generral egal cu cell al ultiimului loc rep
sau ccu taxă,, aceştia sunt departa
d
ajaţi apllicându
u-se dreept criteerii:
- punnctajul obţinuut la pro
oba scriisă;
- meedia aniilor de studii univers
u
sitare dee licenţţă.
Dacăă acestee criteriii nu su
unt suficiente, comisiia de ad
dmiteree a facu
ultăţii ppoate orrganizaa interviiu de seelecţie.
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