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CONCURS DE ADMITERE MASTER 
 Sesiuni de admitere:   

21-25 iulie 2016     
12-17 septembrie 2016 

Domeniul                                                                                                                                                    Program de studiu                                                 Număr de locuri        
                                                                                                                                                   Buget  Taxă            
              
Ingineria sistemelor                                   1. Sisteme Automate Încorporate                               33    10   
                                                                      2. Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor   30    10             
 
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei   1. Information Systems for e-Business                    23     10                                  
                                                                         2. Ingineria Calculatoarelor și Comunicațiilor        23    10 
                                                                         3. Inginerie Software                                                  24    10 
 
Mecatronică și Robotică                          1. Sisteme de Conducere în Robotică                     27    10 

Toate programele de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (HG595/2015, ARACIS).  

Evaluarea candidaților 
Evaluarea candidaților se va face pe domenii, astfel: 
- 100% din nota finală va fi dată de media obţinută de candidat la examenul de licenţă/
diplomă; 
 
În situația în care există medii egale, criteriul de departajare a candidaților va ține cont de: 
- nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor 
fundamentale și de specialitate.  
 
 

Actele necesare înscrierii 
 
-Fişa de înscriere (se completează la secretariatul comisiei de admitere); 
-Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) şi copie xerox; 
-Diploma de licenţă în original (sau copie legalizată) şi copie xerox. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2016, se 
acceptă adeverința eliberată de la secretariat;  
-Suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original (sau copie legalizată) şi copie xerox.  
-Certificatul de naştere în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere (prin compararea 
certificatului de naştere în original cu o copie xerox a acestuia); 
-Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată şi de către comisia de admitere (prin 
compararea certificatului de căsătorie în original cu o copie xerox a acestuia); 
-Cartea de identitate în copie xerox (plus originalul pentru confruntare); 
-Adeverinţă medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie).  
-Trei fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate); 
-Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget (modelul se găseşte în format electronic aici sau pe 
suport tipărit la secretariatul comisiei); 
-Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găseşte în format electronic aici sau pe suport tipărit la secretariatul comisiei); 
-Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix şi mobil, adresă de poştă electronică); 
-Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces 
ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor 
Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii); 
-Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la secretariatul facultăţii şi tot aici se primeşte şi chitanţa corespunzătoare); Candidaţii declaraţi 
admişi trebuie să depună diploma de licenţă în original până la data precizata conform contractului-angajament semnat o dată cu fişa (cererea) de înscriere 
la concurs. Dacă la termenul fixat prin contractul-angajament (anexă la cererea de înscriere) nu se depune diploma de licenţă în original, candidaţii 
respectivi pierd locurile obţinute prin concurs. 


