V. CONDIȚII DE ADMITERE ȘI CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE LA
FACULTATE
Art. 26. (1) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza
Mediei de admitere la facultate, rezultată în urma probelor și regulilor de concurs:
A. Proba obligatorie – Concurs de dosare pe baza mediei de la Bacalaureat
B. Proba opțională – Redactarea unui eseu cu temă impusă pornind de la un citat
la prima vedere. (a se vedea Anexa 8)
(2)
În cazul candidaților care nu doresc să susțină proba scrisă opțională, Media de
admitere la facultate este identică cu Media de la Bacalaureat.
(3)
În cazul candidaților care susțin proba scrisă opțională, Media de admitere la
facultate se calculează după următoarea formulă:
Media admitere la facultate = Media Bacalaureat x 70% + Nota la proba scrisă x 30%.
Art. 27. (1) Ca regulă generală, pentru fiecare domeniu de studiu și specializare, selecţia
studenţilor pentru anul I se va face dintre candidaţii care au depus dosarul de Concurs, pe
baza în primul rând pe baza Mediei de admitere la facultate şi în al doilea rând pe baza
opţiunilor exprimate la înscriere. (după principiul „Media bate opțiunea”)
(2) Există reguli specifice la specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene – Linia
de predare în limba germană, unde candidaţii vor susţine proba de competenţă lingvistică
(la limba germană) sub formă de Interviu, care va fi notat cu calificativul Admis/Respins.
Selecţia studenţilor pentru anul I la acest domeniu de studiu se va face dintre candidaţii
admişi la proba de competenţă lingvistică, potrivit procedurii menţionate mai sus. În cazuri
excepționale, interviul poate fi susținut utilizând și mijloace electronice care asigură
comunicarea directă audio și video cu candidatul, pe baza unei cereri aprobate de Comisia
de admitere. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme
Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.
(3) Din locurile bugetate repartizate RISE-Germană, 40% sunt pentru absolvenţii de
liceu ai claselor speciale cu predare în limba germană (Spezialabteilung) iar 60% pentru
celelalte categorii de absolvenţi de liceu.
(4) Există reguli specifice la Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene,
respectiv Științe Politice : toți deținătorii diplomei “Cetățean european activ” de participare
la Concursul național de eseuri “Europa prin ochii mei” (Anexa 6) sunt notați în mod
automat cu nota 10 la proba scrisă opțională de admitere, valorând 30% din media de
admitere. Această notă nu se ia în calcul pentru admiterea la alte specializări ale facultății.
(5) Există reguli specifice la Specializarea Filosofie un număr de 10 locuri bugetate sunt
rezervate câștigătorilor Concursului de Eseuri filosofice “Din lumea Sofiei”, derulat
conform
Metodologiei din Anexa nr. 7.
Art. 28. (1) Candidaţii sunt clasificaţi pe domenii de licență și specializări, pe locurile finanţate
de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă, în limita numărului total de locuri aprobate de
M.E.N., în funcţie de trei criterii, respectiv:
- numărul de locuri disponibile pentru care se organizează concursul

-

ordinea strict descrescătoare a mediei generale de admitere la facultate.
opţiunile exprimate de către candidaţi pe fişa de înscriere
(2) Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul de
cursanţi este suficient de mare astfel încât să permită autofinanţarea programului (cu
respectarea art. 25 al Regulamentului UVT de admitere 2018-2019. Candidații pot
indica la înscriere mai multe opţiuni, pentru programe de studii diferite, precizând
ordinea de prioritate a acestora. Facultățile vor avea în vedere ca la momentul
înscrierii să informeze corect candidații privind aceste optiuni, astfel încât aceștia să
cunoască faptul că respectivul clasament rămâne definitiv (dacă prima opțiune nu
întrunește un număr suficient de mare de cursanți, sistemul va activa automat cea de
a doua opțiune, ș.a.m.d.)
(3) Candidații sunt repartizați electronic, cu ajutorul unui soft (UMS) al UVT, care ține
cont de criteriile de admitere descrise anterior. Întrucât criteriul “medie” devansează
criteriul “opțiune”, softul va prelua în ordinea mediei de admitere candidații și le va
distribui locuri la admitere în funcție de ordinea propriilor opțiuni, până la epuizarea
locurilor disponibile pe specializări.
(Exemplu pentru principiul “Media bate opțiunea”: un candidat cu media de admitere
7.50 și 6 opțiuni pe Fișa de înscriere: X-buget, Y-buget și Z-buget, X-taxă, Y-taxă,
Z-taxă, va intra, să spunem, la cea de a 3-a sa opțiune Z-Buget, înaintea unui candidat
cu media de admitere 7.49, chiar dacă acesta avea Z-buget drept prima sa opțiune)
(4) Candidaților le este recomandat să completeze în Fișa de admitere cât mai multe
opțiuni, pentru a-și optimiza șansele admiterii la Facultate, pe locul dorit.
(5) În urma Concursului de dosare, candidații sunt declarați admiși sau respinși, cei
admiși trebuind să plătească taxa de confirmare, conform Calendarului de admitere.
(6) După etapa de confirmări, softul UMS operează în mod automat actualizarea
clasamentului prin redistribuirea candidaților admiși și plătitori ai taxei de
confirmare, pe locurile neocupate de candidații declarați admiși în urma concursului
de dosare, dar care nu au achitat taxa de confirmare. Astfel, candidații admiși și
confirmați au posibilitatea de a urca în clasamentul PFC pe specializări, conform
ordinii preferințelor proprii cuprinse în Fișa de înscriere.
(7) Candidații respinși, mai au o șansă de admitere în sesiune iulie 2019, în etapa
depunerii de cereri de redistribuire pe locurile rămase neocupate după afișarea
clasamentului intermediar după confirmări.

Art. 29. Pot fi declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, la o singură specializare
:
- candidaţii care nu au mai absolvit o altă specializare în învăţământul superior
- candidaţii nu au statutul de studenţi la altă instituţie de învăţământ superior
- candidaţii care au deja statutul de studenţi sau au absolvit o altă specializare în
învăţământul superior, în regim cu taxă pe parcursul a cel puţin un an de studii şi care au
depus la dosar actele doveditoare în acest sens (cf. art. 15-17)
Art. 30. În cazul candidaţilor cărora le sunt repartizate locuri speciale de către M.E.N., selecţia
pentru ocuparea acestor locuri pe specializări se va face în funcţie de opţiunea exprimată
şi de media de admitere la facultate.
Art. 31. Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale pot fi
înmatriculaţi, cu media de admitere echivalată cu 10,00, la domeniile de licență

corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi absolvenţii de liceu cu diplomă de
bacalaureat care au obţinut:
- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri de nivel continental,
mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii
patru ani de studii.
Art. 32. Rezultatele finale ale concursului de admitere se stabilesc de către Comisia de admitere a
facultăţii, pe baza mediei de admitere la facultate şi a opţiunilor exprimate de către
fiecare candidat.
Art. 33. (1) Media minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât
5 (cinci).
(2) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor bugetate, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu de
licență.
Art. 34. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere pe ultimul loc bugetat sau cu
taxă, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, astfel încât să nu se depăşească
capacitatea de şcolarizare stabilită:
1) ordinea opţiunilor exprimate de candidat pe fişa de înscriere;
2) nota la proba scrisă de Limba și Literatura română de la Bacalaureat
3) nota probei scrise de bacalaureat la alegere de la Bacalaureat
4) nota obținută la a doua probă obligatorie de la Bacalaureat
Art. 35. Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de către Comisia de admitere, se afişează, în
zilele menţionate în Calendarul admiterii, specificându-se ora şi data afişării, în
următoarele locaţii:
- La avizierul special pregătit la parter, în holul mare al Universităţii de Vest (Bd. Vasile
Pâran nr. 4)
- Pe site-ul web al PFC, la secţiunea dedicată admiterii. (www.pfc.uvt)
Art. 36. (1) Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării
rezultatelor concursului de admitere, conform Calendarului de Admitere.
(2) Contestațiile se depun la Secretariatul Facultății, în atenția Comisiei de Contestații a
facultății. Nu se iau în considerare contestaţiile depuse peste termen şi nici cele care au fost
depuse la alte organe sau foruri competente.
(3) Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor constitui obiect de analiză
pentru forurile respective, inclusiv pentru M.E.N., decât dacă criteriile generale de
organizare şi desfăşurare a admiterii sunt încălcate.
(4) În cazul în care la un domeniu de studiu există contestaţii aprobate, se va reface
clasamentul concursului.
(5) Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen de 24 de ore de la data expirării
termenului de depunere a contestaţiilor. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 37. (1) Pentru a crește șansele candidaților de a dobândi locul dorit la facultate, PFC permite
depunerea cererilor de redistribuire, doar pentru sesiunea de admitere licență din iulie
2018.
(2) Aceasta vizează solicitarea scrisă a candidatului de a ocupa un loc rămas liber în
urma perioadei de confirmare, după ce soft-ul UMS a realizat în mod automat o primă
redistribuire.

(3) Pot depune cereri de redistribuire candidaţii admişi pe locuri cu taxă, care au
confirmat locul respectiv, dar care doresc să ocupe un loc bugetat de la alte specializări,
neconfirmat de alţi candidaţi în termenul regulamentar de confirmări. În acest caz, taxa
de confirmare achitată inițial rămane valabilă.
(4) Pot depune cereri de redistribuire candidaţii declaraţi respinşi la toate specializările,
dar care au obţinut media de admitere peste 5,00 cu scopul de a ocupa un loc rămas liber
prin neconfirmare de către candidaţii declarați inițial admişi. Ei vor trebui să confirme noul
loc obținut prin plata taxei de confirmare.
(5) Cererea de redistribuire se completează de către candidat și trebuie să cuprindă
datele personale, explicarea situației proprii în care se încadrează (art. 37.3 sau 37.4), locul
(buget/taxă) și specializarea pentru care optează.
(6) Cererile se analizează și se ierarhizează conform criteriilor de admitere PFC,
descrise la art. 28.

