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Cifrele de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 ale Facultatii de Matematica si 

Informatica sunt ilustrate in tabelele de mai jos. Pentru programele de studii de licenta admiterea s-a 

desfasurat in doua sesiuni, iulie si septembrie, iar la master a existat o singura sesiune, cu inscrieri in 

lunile iulie si septembrie si afisarea rezultatelor pe 21 septembrie.  

Domeniul Specializarea 

Locuri 
Capacitatea de 

Şcolarizare Buget Cu taxă 

Matematică 
Matematică 

21 78 99 + 9 
Matematică informatică 

Informatică 
Informatică 40 102 142 + 8 

Computer Science 14 40 54 + 6 

 

Domeniul Specializarea 

Locuri 
Capacitatea de 

Şcolarizare Buget Cu taxă 

Matematică 

Matematică Didactică 9 37 46 + 4 

Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză 

Economică* 
9 37 46 + 4 

Matematică Aplicată* 0 50 50 

Informatică 

Modelare şi Tehnologii Informatice 11 33 44 + 5** 

Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite 11 34 45 + 6** 

  

Admiterea s-a desfasurat online, pe platforma https://admitereonline.univ-ovidius.ro/, unde 

candidatii si-au putut depune dosare electronice pentru a se inscrie la specializarile dorite. La 

programele de studii de licenta, fiecare dosar corespunde unei specializari din cele trei ale ofertei 

educationale, iar la master, dosarele corespund domeniilor. Astfel ca, la studii masterale, cu un 

singur dosar, candidatii se pot inscrie la toate specializarile din cadrul unui domeniu, iar locurile sunt 

atribuite prin “alunecare”. 

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/
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 Note : *Programele de studii masterale Matematică Aplicată si Modelare Matematică în 

Finanţe şi Analiză Economică nu se vor scolariza in anul universitar 2016-2017. Cele 9 locuri de la 

buget de la Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică au fost transferate, in cadrul 

aceluiasi domeniu, la specializarea Matematică Didactică. 

  **Un loc RomPB (Roman de pretutindeni cu bursa) a fost transferat de la 

specializarea Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite la Modelare şi Tehnologii Informatice. 

Rezultatele admiterii la programele de studii de licenta 
In total, la cele trei specializari, au fost depuse 318 de dosare si s-au inmatriculat 175 

candidati. 
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Rezultatele admiterii la programele de studii de master 
 Numarul total de dosare depuse la masterat este de 61. Dintre acestia, 56 s-au inmatriculat.  

 In graficele de mai jos este ilustrata distributia mediei de admitere a candidatilor 

inmatriculati. 
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