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Pentru programele de studii ale Facultatii de Matematică și Informatică, admiterea s-a desfășurat în 

sesiunea Iulie 2022 și în sesiunea Septembrie 2022.  

Pentru programele de studii de master, admiterea, de asemenea, în sesiunile Iulie 2022 şi 

Septembrie 2022. 

Afișarea listelor inițiale cu rezultatele admiterii a avut loc după cum urmează: 

• Sesiunea Iulie 2022, studii de Licența 16.07.2022 

• Sesiunea Iulie 2022, studii de Masterat 19.07.2022 

• Sesiunea Septembrie 2022, studii de Licența 12.09.2022 

• Sesiunea Septembrie 2022, studii de Master 10.09.2022 

 

Cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2022 – 2023 sunt prezentate în tabelele de mai jos.  

 
 
Studii de licență (pentru sesiunea de admitere iulie 20221):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/07/admitere-licenta/Cifre-scolarizare-Licenta.pdf 



Studii de licență (pentru sesiunea de admitere septembrie 20222):  

 

 
 
 
 
Studii de master (pentru sesiunea de admitere iulie 20223):  
 

 
 
 
 
Studii de master (pentru sesiunea de admitere septembrie 20224):  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2022/admitere/licenta/Cifre_LICENTA_2022%20pe%20programe%20FMI_ptr%20sept%202022_

2.pdf 

3 https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/07/admitere-masterat/Cifre-scolarizare-master.pdf 

4 https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2022/admitere/masterat/Cifre_MASTER_2022%20pe%20programe%20FMI_sept%202022.pdf 



Criteriile de admitere au fost publicate pe siteul facultății, la adresele:  

• pentru studii de licența https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2022/admitere/licenta/Metodologie-admitere-FMI-2022.pdf  

• pentru studii de master: https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/07/admitere-

masterat/Criterii-de-admitere-masterat.pdf  

Înscrierile pentru admitere s-au efectuat online, folosind platforma disponibilă la adresa 

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/.  

Candidații au completat informațiile din dosar în paginile din platformă. Candidații care au avut 

nevoie de ajutor la înscrierea în platforma au fost asistați online, în contextul unor ședințe 

interactive de Webex sau Microsoft Teams, de membri din Comisia de admitere a Facultății.  

Pentru specializările de la studii de Licență, candidații au înscris câte un dosar la fiecare 

specializare. Pentru studii de Masterat, admiterea s-a desfășurat la nivel de domeniu de studii, i.e. 

pentru domeniul Informatică, candidații au depus un singur dosar și au putut opta pentru fiecare 

dintre specializările de Master din cadrul acestui domeniu. 

Candidații la programele de studii de Master au avut de susținut o proba orala de admitere, a carei 

pondere în media de admitere a fost de 25 de procente. Probele de admitere au fost susținute oral, 

astfel: 

- în sesiunea Iulie 2022, pe data de 19.07.2022 

- în sesiunea Septembrie 2022, pe data de 12.09.2022  

 

 

 

 

 

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/admitere/licenta/Metodologie-admitere-FMI-2022.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/admitere/licenta/Metodologie-admitere-FMI-2022.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/07/admitere-masterat/Criterii-de-admitere-masterat.pdf
https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2022/07/admitere-masterat/Criterii-de-admitere-masterat.pdf
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/


Admiterea la studii de Licență 

În sesiunile Iulie și Septembrie 2022, s-au înscris, cu dosare valide, un număr de 456 de candidați. 

Situația finala a înmatriculărilor este detaliata mai jos: 

• domeniul Matematică: 41 de candidați înmatriculați, dintre care  

◦ 38 de candidați înmatriculați în Sesiunea Iulie 2022,  

◦ 3 candidați înmatriculați în Sesiunea Septembrie 2022 

• domeniul Informatică, specializarea Informatică: 130 de candidați înmatriculați, dintre 

care  

◦ 85 de candidați înmatriculați in Sesiunea Iulie 2022,  

◦ 45 candidați înmatriculați în Sesiunea Septembrie 2022 

• domeniul Informatică, specializarea Informatică în Limba Engleză: 36 de candidați 

înmatriculați, dintre care  

◦ 27 de candidați înmatriculați in Sesiunea Iulie 2022,  

◦ 9 candidați înmatriculați in Sesiunea Septembrie 2022 

 

Figura 1. Numărul de candidați înmatriculați, pe specializări.  

Diagramele de mai jos prezintă distribuția notelor, pe specializări, în figurile 2, 3, și 4.  

 

 

 



 

 

Figura 2. Distribuția mediilor de admitere ale candidaților înmatriculați la specializarea 

Informatică 

Din punct de vedere al notelor candidaților, remarcăm următoarele: 

- la specializarea Informatica, 57% dintre candidați au avut medie de admitere peste 8, dintre 

aceștia 23% (adică 31 de candidați) au avut medie de admitere intre 9 și 10 

- la specializarea Informatica în limba engleza, doar 39% dintre candidați au avut medie peste 

8, în vreme ce 47% (în număr de 17) dintre candidați au avut medie de admitere mai mica 

sau egala cu 7 

- la specializarea Matematica, 68% dintre candidați (adică 28) au avut medie de admitere 

peste 8, iar 17% au avut medie de admitere sub 7. 

 

Figura 3. Distribuția mediilor de admitere ale candidaților înmatriculați la specializarea Matematică 

Ultima medie la locuri Fără taxă a fost înregistrată după cum urmează: 

- la specializarea Informatică, a fost 7.79. 

- la specializarea Informatică în limba engleză, a fost 6.60. 

- la specializarea Matematică, a fost 8.39. 



 

Figura 4. Distribuția mediilor de admitere ale candidaților înmatriculați la specializarea Informatică 

în limba engleză 

Majoritatea candidaților la studii de licență la Facultatea de Matematică și Informatică provin de la 

licee din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomiţa, sau Brăila. Remarcăm însă faptul că, anul 

acesta, au existat candidați la noi care provin de la licee din localităţi mai îndepărtate, precum: 

Câmpulung și Lițeni (judeţul Suceava), Făgăraș (judeţul Brașov), Oradea, Breaza (judeţul Prahova) 

sau judetul Buzău.  

Disponibilitatea platformei de admitere online este, probabil, motivul pentru care s-a înregistrat o 

mai mare diversitate a județelor de proveniență ale candidaților noștri. 

Ponderea studenților din anul I care au fost admiși pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele/ 

concursurile naționale/ internaționale organizate în conformitate cu prevederile MEC, respectiv au 

media de admitere/ bacalaureat peste 8.00  

 



Admiterea la studii de MASTER 

Oferta Facultății de Matematică și Informatică a cuprins masterate din 2 domenii fundamentale de 

studii: 

- În domeniul Matematică, masterul de Matematică Școlară Avansată (MSA)  

- În domeniul Informatică,  

o masterul Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite (MVMMD)  

o masterul Cyber Security and Machine Learning (CSML), cu studii în limba engleză. 

Concursul de admitere a prevăzut o proba de tip prezentarea unui eseu. Media de admitere s-a 

calculat astfel: 75% din media de admitere a fost nota obținută la examenul de licență, iar 25% din 

media de admitere a fost nota obținută la proba susținuta (prezentarea eseului). Drept criteriu de 

departajare, a fost folosita și nota obținută la susținerea lucrării de licență. 

La Domeniul Informatică, situația înmatriculărilor este următoarea: 

- la masterul MVMMD, s-au înmatriculat 17 de studenți, dintre care 13 de studenți provin din 

sesiunea Iulie 2022, iar 4 studenți din sesiunea Septembrie 2022. Dintre aceștia, 29% au medii peste 

9. Ultima medie de admitere la Fără taxa a fost 7.56, iar ultima medie de admitere per total a fost 

7.56, 88% dintre studenți având medie de admitere peste 8.  

- la masterul CSML, s-au înmatriculat 22 de studenți, dintre care 19 de studenți provin din sesiunea 

Iulie 2022, iar 3 studenți din sesiunea Septembrie 2022. Ultima medie de admitere la Fără taxă a 

fost 9.32, iar ultima medie de admitere per total a fost 7.73, 95% dintre studenți având medie de 

admitere peste 8. Primul candidat admis a avut media de admitere 10. 

La Domeniul Matematică, au fost înmatriculați 18 studenți, dintre care 16 în sesiunea Iulie 2022, iar 

2 candidați au fost admiși în sesiunea Septembrie 2022. Dintre aceștia 78% au avut medie de 

admitere peste 8. Primul candidat admis a avut media de admitere 10. 

 


