
Criterii de admitere la Studii de licență – 2021 

 

I. Criterii specifice (selecție + departajare) pentru admiterea la Studii de licență 

 

a. Criterii de selectie pentru candidatii cetateni romani, respectiv pentru cei din UE, 
SEE, CE: 

• Absolvent cu diploma/adeverinta de Bacalaureat 

• Promovarea, prin calificativul Admis, a probei eliminatorii: Scrisoare de intentie 

• Media de admitere se calculează cu 2 (două) zecimale (fără rotunjire), numai pe baza rezultatelor 
obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei: 

Medie Admitere = 
100

215185 NN +
, unde                   

N1 = media generala obtinuta la Examenul de Bacalaureat, 

N2 =maxim dintre nota la disciplina Matematica si nota la disciplina Informatica, obtinute in cadrul 

examenului de Bacalaureat, cu precizarea ca, daca una dintre note lipseste, acesteia i se va atribui 

valoarea 0 in campul corespunzator din platforma on-line.   

Candidatii la programul de studii Informatica in limba engleza (Computer Science) isi vor certifica 

competenta lingvistica printr-un certificat de competente lingvistice la limba engleza la nivelul minim B1 

sau prin certificarea obtinuta ca urmare a promovarii probei de competente lingvistice la limba engleza 

in cadrul Examenului de Bacalaureat, nivelul minim B1. De asemenea, recunoașterea competențelor 

lingvistice în cadrul Concursului de Admitere se va putea face si prin promovarea unei probe de 

competență lingvistică, eliminatorie, organizată de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul 

eliminatoriu se poate desfășura on-line, în sistem videoconferință, și este certificat prin eliberarea unui 

atestat de către Facultatea de Litere a UOC, atestat utilizat la dosarul de înscriere; pentru promovarea 

testului este necesară obținerea cel puțin a nivelului B1. 

 

b. Criteriile de departajare pentru candidații romani, respectiv pentru cei din UE, SEE, CE 

cu aceeași medie de admitere sunt: 

1. Maxim dintre nota la disciplina  Matematica si nota  la disciplina Informatica  obtinute in cadrul 

Examenului de Bacalaureat 

2. Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – scris. 

 

c. Criterii de selectie pentru candidatii cetateni straini, cu plata taxelor de scolarizare in 

valuta: 

Media de bacalaureat sau echivalentă, sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține 

bacalaureat; acolo unde este cazul, echivalarea notei se face prin conversie conform OMENCTS 

3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017. 

Participarea la concursul de admitere a cetatenilor straini este conditionata de primirea atestatului 



de recunoastere a diplomei/scrisorii de acceptare de la forurile abilitate ale ME, inainte de finalizarea 

perioadei de inscriere la Concursul de Admitere. 

 

 

d. Criteriile de departajare pentru candidații straini, care platesc taxa de scolarizare in 

valuta si care au aceesi medie de admitere sunt: 

1. Media ultimului an de liceu sau echivalentul obtinut prin conversia conform OMENCTS 

3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017. 

2.  Media penultimului an de liceu sau echivalentul obtinut prin conversia conform OMENCTS 

3223/8.02.2012 si OMEN 3473/17.03.2017 

 


