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Stimaţi candidaţi,
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş, componentă a sistemului educaţional din România, este
instituţie de stat pentru educaţie şi cercetare, acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Guvernul
României.
De asemenea, Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu Mureş i-a fost conferit de Agenţia Română de
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în anul 2010 şi ulterior în anul 2015 calificativul
„Grad de încredere ridicat”, ca urmare a evaluării instituţionale.
Cea de-a noua universitate din România, semnatară a Magnei Charta Universitatum de la Bologna, membră a
Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş este o instituţie
antreprenorială, cu o dinamică remarcabilă, deschisă spre nevoile de formare ale tuturor categoriilor de
cetăţeni. Universitatea „Petru Maior” vine în întâmpinarea candidaţilor la admitere cu o ofertă educaţională
complexă, structurată în funcţie de cerinţele formulate de globalizarea pieţei muncii şi de calitatea României,
de membru al Uniunii Europene.
“O UNIVERSITATE PENTRU COMUNITATE”
În acord cu exigenţele formulate de Procesul Bologna, Universitatea „Petru Maior”:
➢ şi-a reformat programele educaţionale în 2 cicluri de studii de (3+2 ani, respectiv de 4+2 ani) oferind, la
finele studiilor de licenţă, o foarte bogată paletă de programe masterale şi de doctorat;
➢ a adoptat sistemul de credite transferabile ECTS;
➢ a înfiinţat un departament specializat pentru asigurarea calităţii procesului educaţional.
Toate aceste demersuri sunt menite să aducă remarcabile beneficii absolvenţior:
➢ recunoaşterea titlurilor şi a perioadelor de studii în ţările semnatare ale Declaraţiei de la Bologna şi în
spaţiul comunitar;
➢ mai mare mobilitate pe piaţa internă şi internaţională a muncii;
➢ oportunitatea de a lua decizii mature privind planificarea carierei;
➢ mai mare flexibilitate în alegerea alternativelor de studii, în paralel cu studierea unui domeniu de
licenţă;
➢ specializarea prin studii postuniversitare, recunoscute în spaţiul comunitar.
Universitatea „Petru Maior”, prin Compartimentul de relaţii publice şi promovare ofertă educaţională, pune
la dispoziţia candidaţilor publicaţii şi mijloace complexe de informare cu scopul de a oferi detalii privind
metodologia admiterii, taxele de înscriere, calendarul admiterii, descrierea programelor de studiu şi orice alte
informaţii menite să sprijine relaţia candidaţilor cu mediul academic. În vederea unei informării corecte a
candidaţilor şi a orientării favorabile a acestora spre programele cuprinse în oferta academică a anului
universitar 2018-2019, universitatea asigură consiliere şi asistenţă prin:
INFO ADMITERE 2018
Tîrgu Mureş, Str.Nicolae Iorga nr.1, 540088, sala R20
CONTACT:
tel / fax: 0265 – 236014 / 0265 – 236213 int.262
pagina web a universităţii: http://admitere.upm.ro
Persoana de contact: Ec. Gabriela BOANGĂR
Responsabil Compartimentul de relaţii Publice şi Promovare Ofertă Educaţională
Pentru relaţii specifice, referitoare la programele universitare şcolarizate, candidaţii se pot adresa şi la:
Tel: 0265-233212 - Facultatea de Inginerie
Tel: 0265-236034 - Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Tel: 0265-219034 - Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
Tel: 0265-250853 - Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Tel: 0265-251156 – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Vă dorim succes !
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş
ROMÂNIA, Tîrgu Mureş, 540088, Str.Nicolae Iorga nr.1
Tel / fax: 0040 – 0265 - 262275
www.upm.ro
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SCURTĂ PREZENTARE
A UNIVERSITĂŢII “PETRU MAIOR”
Istoric
Fondată în 1960, ca Institut Pedagogic, s-a transformat ulterior în Institut de Subingineri, Institut de
Învăţământ Superior (1990-1991), Universitate Tehnică (1991-1995), Universitatea din Tîrgu Mureş (19951996), iar din 1996 poartă denumirea de Universitatea “Petru Maior”. Patronul spiritual al universităţii,
cărturarul Petru Maior (1760-1821), născut la Tîrgu Mureş, fiu al protopopului Gheorghe Maior din
Tîrnăveni, se înscrie ca una din cele mai proeminente personalităţi ale curentului iluminist al Şcolii Ardelene.
Prin opera sa din domeniile istoriei, filosofiei, lingvisticii, moralei creştine, educaţiei laice şi duhovniceşti,
ilustrul cărturar s-a impus ca o figură de primă mărime în epocă. Pentru că sub semnul ideilor lui Petru Maior
s-au format şi au lucrat marii cărturari ai vremii, din întregul spaţiu românesc, spre o dreaptă aşezare a
personalităţii sale în lumea spirituală căreia îi aparţine, pentru perpetuarea marilor idei ale Epocii luminilor,
universitatea poartă azi numele său.
Misiune, organizare, structură
Activitatea neîntreruptă, de peste 57 de ani, dar mai cu seamă dinamica extrem de accentuată a dezvoltării
înregistrate după 1990 fac din Universitatea “Petru Maior” o instituţie de prestigiu, un aşezământ de educaţie
complexă, acreditat naţional şi recunoscut la nivel internaţional, ce asigură pregătire superioară în domenii
ca: inginerie industrială, inginerie energetică, ingineria sistemelor, inginerie şi management, informatică,
istorie, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, administrarea
afacerilor, contabilitate, drept, finanţe, management, ştiinţe administrative. Corpul profesoral al universităţii
este format din cadre didactice cu experienţă – doctori în ştiinţe, doctoranzi, cercetători şi specialişti de
prestigiu - precum şi cadre asociate.
Corpul profesoral al universităţii, format din cadre didactice cu experienţă, cuprinde 133 de titulari – doctori
în ştiinţe, doctoranzi, cercetători şi specialişti de prestigiu din instituţie de cercetare şi întreprinderi – precum
şi 38 cadre asociate, specialişti consacraţi ai sistemului educaţional din România şi străinătate. Aceştia îşi
asumă o misiune didactică şi ştiinţifică de mare responsabilitate: formarea de specialişti cu studii superioare
pentru învăţământ, cercetare şi activităţi social – economice şi culturale; integrarea în comunitatea academică
naţională şi internaţională; articularea permanentă la valorile ştiinţifice internaţionale; cercetarea pentru
adevăr - deziderat al misiunii Universităţii - materializat prin cercetare fundamentală şi aplicativă;
promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane regionale şi
naţionale; transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii, astfel încât universitatea, prin
serviciile oferite şi cercetarea dedicată să realizeze cu alte organizaţii “coaliţii de cooperare” în dezvoltarea
regională.
• Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (C.I.F.R.)
Organizează programe de studii universitare de licenţă şi master destinate calificării absolvenţilor de liceu şi
absolvenţilor de învăţământ superior.
• Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Asigură pregătirea iniţială a personalului didactic şi perfecţionarea ulterioară a acestei pregătiri. Pregătirea
iniţială se realizează în perioada studiilor universitare, perfecţionarea efectuându-se după absolvire, prin
stagii ce se desfăşoară sub îndrumarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, prin
educaţie continuă şi învăţământ postuniversitar de specializare.
• Biroul ERASMUS+
Realizează organizarea, evidenţa şi administrarea proiectelor şi acordurilor de cooperare internaţională,
distribuirea burselor în străinătate - finanţate de Guvernul României, de fundaţii din ţară şi străinătate sau
prin acorduri bilaterale, precum şi promovarea imaginii universităţii pe plan internaţional. Universitatea
“Petru Maior” din Tîrgu Mureş a aderat la Organizaţia Universităţilor Europene şi la Asociaţia Internaţională
a Universităţilor, însuşindu-şi prevederile unor documente:
- The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy Institutions of Higher Education
(1988);
- The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988).
S-au stabilit acorduri internaţionale şi relaţii de colaborare cu diverse universităţi din lume, de care
beneficiază un număr însemnat de studenţi şi cadre didactice. Iată doar câteva dintre ele: National and
Kapodistrian University of Athens; Free University of Amsterdam; Universite Aix Marseille; Universidad
Politecnica de Valencia; Institutul de Cercetare pentru Fizica şi Ştiinţa Materialelor din Budapesta;
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Universite de Liege; University of Piraeus; Universitatea “Carlo Cattaneo” Castellanza; Universita del
Salento, Universita degli Studi di Roma ”La Sapienza”; Universita di Perugia; Universita degli Studi di
Cagliari; INSA Toulouse, Université Saint-Quentin en Yvelines, Universite de Strasbourg, Fachhochschule
Frankfurt am Main.
Participarea Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu Mureş la programele europene de cooperare
interuniversitară (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS) a permis unui număr de aproape 100 de
studenţi, anual, să beneficieze de burse de studii sau practică în străinătate, cu durate cuprinse între două luni
şi un semestru.
• Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare pentru carieră, servicii de specialitate în domeniul asistenţei
psihologice, activităţi de analiză instituţională, cercetări sociologice şi marketing educaţional.
Aceste servicii sunt gratuite pe tot parcursul educaţional, iar studenţii le accesează pentru sprijinul calificat
pe care-l primesc în definirea propriului proiect de viaţă şi de carieră, în demersul de optimizare a
performanţelor academice, dar şi pentru asistenţă în vederea inserţiei pe piaţa muncii. Centrul de Consiliere
şi Orientare în Carieră asigură contactul studenţilor şi absolvenţilor cu mediul economic şi de afaceri, prin
crearea de parteneriate cu diverse companii, în care studenţii realizează stagii de internship în vederea
angajării, de asemenea, sprijină şi stimulează iniţiativele antreprenoriale ale studenţilor şi realizează
colaborări cu organisme şi organizaţii de profil – interne şi internaţionale – favorabile deschiderii de
oportunităţi educaţionale şi de afaceri.
• Centrul de Management al Calităţii
Are ca principale sarcini elaborarea Manualului Calităţii şi a procedurilor de calitate, implementarea şi
certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015.
• Centrul de Instruire şi Perfecţionare (CIP)
Centrul de Instruire și Perfecționare (CIP) are ca scop principal dezvoltarea unor programe complexe de
formare continuă, pentru optimizarea performanţelor organizațiilor, eficientizarea eforturilor umane și
tehnice, dezvoltarea de activități conexe activității educaționale clasice.
Centrul de Instruire și Perfecționare este expresia dorinței de dezvoltare comunitară performantă, în context
european, a universitarilor din Universitatea "Petru Maior" și a partenerilor lor - inclusiv prin experimentarea
de
soluții
noi,
fiind
o
interfață
dinamică
cu
mediul
economic
și
social.
Centrul de Instruire și Perfecționare acționează pentru dezvoltarea ideilor inovative care valorifică sinergiile
locale în context european și permit creșterea nivelului de cultură prin educație continuă - în aplicații
concrete care vizeaza dezvoltarea durabilă.
Activităţi: furnizarea de servicii de consultanţă şi de programe de educaţie a adulţilor pentru managerii de
vârf şi de mijloc, formare continuă/perfecţionare; organizarea de evenimente, simpozioane, workshop-uri şi
instruiri virtuale, publicarea de cărţi, CD-uri, iniţierea şi realizarea unor proiecte de dezvoltare.
Activitatea de cercetare
Este coordonată de prorectoratul ştiinţific şi gestionată de Centrul de Management al Cercetării – Inovării –
Granturi şi Finanţare Proiecte de Cercetare. Activitatea de cercetare se realizează la nivelul fiecărui
departament în cadrul Centrelor de cercetare şi se bazează pe preocupările ştiinţifice individuale şi colective,
pe tematici ce pot fi valorificate prin publicaţii de specialitate, comunicări ştiinţifice, contracte de cercetare,
brevete de invenţie, proiecte, granturi etc.
Comunitatea ştiinţifică a Universităţii este integrată în diverse organisme interne şi internaţionale iar produse
ale cercetării ştiinţifice realizate de cadrele didactice în Universitatea „Petru Maior” au primit omologare şi
brevetare internaţională. Anual, Universitatea este gazda unor Conferinţe naţionale şi internaţionale, iar
cadrele didactice, studenţii şi masteranzii sunt prezenţi la numeroase conferinţe, colocvii şi congrese din
Europa, Statele Unite şi Canada.
Dotări, facilităţi, servicii sociale
Spaţii de învăţământ – dotări tehnice: Activitatea didactică se desfăşoară în patru edificii
moderne, ce pot găzdui simultan peste 2500 de studenţi. Dispunând de laboratoare dotate cu peste 800 de
calculatoare şi acces Internet wireless, Universitatea este un important nod Internet, una din cele cinci staţii
naţionale de distribuţie ale reţelei RoEduNet, destinate instituţiilor educaţionale din România.
Universitatea dispune de spaţii moderne de învăţământ, special amenajate – săli de curs şi laboratoare destinate diferitelor domenii pe care le şcolarizează şi dotate conform standardelor universitare:
Termotehnică şi maşini termice; Echipamente electrice; Tehnica tensiunilor înalte; Maşini şi acţionări
electrice; Electrotehnologii; Tratamente termice; Fizică; Măsurări, senzori şi traductoare; Electrotehnică;
Instalaţii electrice; Utilizarea energiei electrice; Comunicaţii; Electronică de putere; Electronică;
Echipamente periferice; Achiziţia şi prelucrarea datelor; Programare; Metode numerice; Sisteme electrice;
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Teoria sistemelor; Optimizări; Energii regenerabile; Reţele de calculatoare; Comandă numerică; Ingineria
sistemelor automate; Robotică; Sisteme de conducere a proceselor; Nod reţea; Arhitectura calculatoarelor şi
microprocesoare; Proiectarea dispozitivelor; Acţionări hidropneumatice; Tehnologia construcţiilor de maşini;
Maşini unelte; Maşini unelte CNC; Bazele generării suprafeţelor şi scule aşchietoare; Toleranţe şi control
dimensional; Tehnologia presării la rece; Utilaje şi echipamente de producţie; Rezistenţa materialelor;
Mecanică; Comunicare managerială; Studiul şi tehnologia materialelor; Organe de maşini şi mecanisme;
Fizică; Chimie; Merceologie; Mecatronică; Hidronică şi pneutronică; Ingineria mediului; Geometrie
descriptivă şi desen tehnic; Design industrial; Grafică asistată de calculator; Proiectare şi fabricaţie asistată
de calculator - CAD&CAM; Managementul calităţii. Toate aceste spaţii şi laboratoare dispun de dotări ce
permit o largă utilizare a tehnicii de calcul, comunicarea prin Internet devenind o practică de rutină pentru
studenţii de la toate programele de studii.
Expresie a politicii de investiţii în domeniul dotării universităţii la nivelul celor mai înalte standarde, o
reprezintă crearea unei noi locaţii pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.
Inaugurat în toamna anului 2005, noul spaţiu de învăţământ, prin laboratoarele şi sălile specializate, oferă
studenţilor condiţii confortabile de pregătire şi instruire de cel mai înalt nivel.
Biblioteca: Universitatea “Petru Maior” dispune de o bibliotecă de uz intern, cu caracter
enciclopedic, de serviciile căreia beneficiază toţi studenţii şi toate categoriile de personal din universitate.
Fondul de carte şi reviste este de peste 177000 de exemplare, existând suport informatizat pentru un număr
însemnat de lucrări cu caracter didactic: cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de lucrări sau proiecte,
site-uri şi CD-uri educaţionale, precum şi câteva sute de colecţii de periodice de specialitate, casete audio şi
video. Localul bibliotecii cuprinde biblioteca centrală cu o sală de lectură cu 100 de locuri şi o sală pentru
reviste străine, biblioteca din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative cu o sală de
lectură cu 60 locuri şi biblioteca Facultăţii de Inginerie cu o sală de lectură cu 100 de locuri.
Pagina Internet - www.upm.ro: Universitatea a dotat şi pus în funcţiune un centru de comunicaţii
internaţionale prin Internet, fiind una din cele cinci staţii naţionale ale reţelei RoEduNet pentru instituţiile
academice din România şi nodul zonal pentru întreg centrul universitar Tîrgu Mureş. Acest centru a intrat,
prin hotărâre guvernamentală, în structura reţelei naţionale de învăţământ RoEduNet, structură de mare
importanţă pentru funcţionarea universităţilor. Acest fapt asigură infrastructura necesară dezvoltării
Tehnologiilor Educaţionale Avansate în domeniul educaţiei.
Bazele sportive: Activitatea sportivă de performanţă se desfăşoară în cadrul Clubului Sportiv
Universitar Tîrgu Mureş, precum şi în moderna sală de sport a Universităţii „Petru Maior”, clădirea de pe str.
Republicii nr.38.
Editura Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu Mureş: a luat fiinţă în anul 1995, în baza avizului
Ministerului Culturii nr.3543/22.03.1995 şi are scopul de a facilita publicarea unor lucrări cu caracter
didactic, destinate studenţilor, precum şi a lucrărilor de certă valoare, cu caracter tehnico-ştiinţific, având ca
autori cadre didactice titulare şi/sau asociate ale Universităţii “Petru Maior” şi este acreditată de către
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
Căminele studenţeşti numără 460 de locuri. Căminul nr.4, cămin mixt, situat pe strada Nicolae
Grigoresc şi Căminul nr.1 de pe strada Căprioarei, dotate cu reţea de Internet şi cablu, la care studenţii au
acces gratuit şi nelimitat.
Organizaţii şi cercuri studenţeşti
“ASUPM” – Asociaţia Studenţilor din Universitatea “Petru Maior” este o organizaţie independentă,
cu personalitate juridică şi urmăreşte promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor
săi, participarea activă şi constructivă la viaţa academică, precum şi asigurarea cadrului de desfăşurare a
activităţilor sociale şi culturale.
“AIESEC” – Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Economie şi Management – din Tîrgu Mureş
este persoană juridică din anul 2000 şi se implică în dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor din
mediul universitar Tîrgu Mureşean, prin diverse programe şi proiecte.
„JUS.RO” - este o asociaţie formată din studenţi de la programele universitare de studii
Administraţie publică şi Drept, având drept scop: organizarea unor manifestări educativ-juridice (conferinţe,
concursuri, simpozioane, seminarii, cenacluri, dezbateri, concerte, reuniuni periodice ale membrilor)
împreuna cu alte organizaţii non-profit de specialitate sau care au activităţi similare; crearea cadrului necesar
manifestării şi exprimării opiniilor şi a cunoştinţelor juridice, precum şi dezbaterea şi oferirea de soluţii în
probleme ce ţin de domeniul dreptului.
„Cercul de Drept Bona Fide” este organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative a Universităţii Petru Maior, Tîrgu Mureş şi are ca principale obiective pregătirea şi formarea
studenţilor în vederea urmării unei cariere juridice, dezvoltarea relaţiilor cu cadrele didactice şi specialişti în
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domeniul ştiinţelor juridice şi administrative, precum şi realizarea de activităţi didactice în colaborare cu
universităţi din ţară şi străinătate.
„Cercul de Drept Privat”, din cadrul "Universităţii Petru Maior" este un cadru organizat în scopul
exprimării şi aprofundării cunoştinţelor juridice din dreptul civil şi comercial al studenţilor de la profilele
Drept şi Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.
Activităţile Cercului se desfăşoară în şedinţe, iar în situaţii speciale şi prin întâlniri spontane ale membrilor,
la date stabilite de comun acord.
Cercul studenţesc de drept constitutional şi administrativ „Tudor Drăganu”, www.proiure.ro
din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a fost înfiinţat în anul 2001. Cadrele
didactice coordonatoare sunt Prof.univ.dr. Lucian Chiriac şi Conf.univ.dr. Daniela Valea. Preşedintele de
onoare al cercului este acad.prof.univ.dr.Tudor Drăganu.
Activitatea cercului se desfăşoară pe trei direcţii:
➢ Activitate ştiinţifică ce constă în organizarea sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Primăvara
Studenţească”;
➢ Organizarea de întâlniri cu personalităţi din domeniul dreptului şi a administraţiei publice, discutarea de
probleme de actualitate din domeniu;
➢ Activitate culturală concretizată prin spectacolele organizate de Cenaclul „Gaudeamus” din cadrul
cercului precum şi prin vizionarea de spectacole de teatru, audiţii muzicale, excursii;
Cercul studenţesc de Contabilitate şi Cercul studenţesc de Finanţe care cuprind următoarele
domenii de activitate: Fiscalitatea, Asigurările, Finanţe publice, Finanţele întreprinderii. Activitatea
ştiinţifică a studenţilor este reprezentată de lucrul individual al profesorilor cu studenţii în cadrul prelegerilor,
lecţiilor practice, consultaţiilor şi de activitatea cercului ştiinţific studenţesc.
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CONDUCEREA ACADEMICĂ
A UNIVERSITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Rector
Prof.univ.dr. Călin ENĂCHESCU
Prorector didactic
Prof.univ.dr. Tatiana DĂNESCU

Prorector ştiinţific
Prof.univ.dr.ing.habil. Liviu MOLDOVAN

Preşedintele Senatului: Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN
Secretar şef universitate: Ec. Irina BÎRSAN

FACULTATEA DE INGINERIE:
Decan: Conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Gabriela STRNAD
Secretar şef facultate: Nicoleta SABĂU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE:
Decan: Conf.univ.dr. Giordano ALTAROZZI
Prodecan: Lector univ.dr. Dumitru Mircea BUDA
Secretar şef facultate: Cristina HUSAR

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE:
Decan: Conf.univ.dr. Daniela ŞTEFĂNESCU
Prodecani: Lector univ.dr. Vasile-Adrian BOANTĂ
Lector univ.dr. Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN
Secretar şef facultate: BAKOS Irma
ŞCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ŞTIINŢE UMANISTE ŞI APLICATE
Prorector, director Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat: Prof.univ.dr.Iulian BOLDEA
Director Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate: Prof.univ.dr.Alexandru CISTELECAN
Secretariat Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat: Marcela COJOC
CENTRUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CU
PREGĂTIREA FRECVENŢĂ REDUSĂ (CIFR)
Director: Lector univ.dr. Angela ON

DEPARTAMENT PENTRU
PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)
Director: Conf.univ.dr. Alexandra SILVAŞ

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ÎN CARIERĂ
Şef Centru:
Psiholog Georgeta BOARESCU

BIROUL ERASMUS+
Şef birou:
Ing. Antonia SUCIU

ADMINISTRAŢIA UNIVERSITĂŢII
Director General Administrativ: Ing. Radu - Doru BOARESCU
Contabil şef: Ec.Eugenia - Luminiţa PÂNCĂ
Şef Serviciu resurse umane: Ec.Anuţa BOROŞ
Şef Birou Bibliotecă: Anda DÂRJAN
Consilier Juridic: Jr.Emilian OLTEAN
Administrator: Ioan TODORAN
Administrator cămin: Lina SAIOC
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METODOLOGIA
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
LICENŢĂ şi MASTER pentru anul universitar 2018-2019

CAPITOLUL I. Dispoziții generale
Art.1. Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș (UPM), universitate centrată pe educaţie şi
cercetare, căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) i-a
conferit în anul 2010 și ulterior în anul 2015 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a
evaluării instituţionale, are dreptul de a organiza concurs de admitere în ciclurile de studii
universitare de licenţă şi de master.
Art.2. În concordanţă cu misiunea și strategia UPM, precum și cu cerinţele pieţei forţei de muncă,
programe de studii universitare la care pentru anul universitar 2018 - 2019 se organizează concurs
de admitere sunt:
•

•

programe de studii universitare de licență acreditate/autorizate în 12 ramuri de ştiinţă:
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; Ingineria sistemelor, calculatoare şi
tehnologia informaţiei; Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi
management; Informatică; Ştiinţe politice; Filologie; Istorie; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe
economice; Ştiinţe juridice; Ştiinţe administrative; Psihologie şi ştiinţe comportamentale.
pentru programe de studii universitare de master acreditate în 9 ramuri de ştiinţă:
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; Ingineria sistemelor, calculatoare şi
tehnologia informaţiei; Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrial şi management;
Informatică; Filologie; Istorie; Ştiinţe economice; Ştiinţe juridice; Ştiinţe administrative.

Art.3. Concursul de admitere la programele de studii universitare de licență şi master se realizează
în baza prevederilor din următoarele acte normative:
✓ Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.138,
142, 145, 151, 156, 199, 200, 205, 277, 304 alin (17);
✓ Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
✓ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr.441/2001, cu modificări ulterioare;
✓ Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.76;
✓ Hotărârea Guvernului nr.1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.4834/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1004/2002;
✓ Hotărârea Guvernului nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de master;
✓ Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
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✓ Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3062/2018 privind modificarea art.13 din anexa
la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat;
✓ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative;
✓ Hotărârea Guvernului nr.140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare, si a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Hotărârea Guvernului nr.117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare
de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar
2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Ordinul ministrului educației naționale nr.3900/16.05.2017 - Metodologia de școlarizare a
românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa nr.2, cu modificările și
completările ulterioare;
✓ Ordinul ministrului educației naționale nr.3473/17.03.2017 - privind aprobarea
Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul
școlar/universitar 2017-2018, Anexa, cu modificările și completările ulterioare;
✓ Procedura proprie a universității “Admitere români de pretutindeni 2018-2019” la
programele de studii universitare de licență și master.
✓ respectiv în baza principiului autonomiei universitare.
Art.4. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi master, pentru anul 2018-2019, se
organizează de către UPM pe baza prezentei metodologii elaborată în conformitate cu
metodologia-cadru aprobată prin Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice și aprobată de Senatul UPM.
(2) Metodologia de organizare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master,
pentru anul universitar 2018-2019 este adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la
avizierul UPM şi pe site-ul http://admitere.upm.ro.
(3) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii
Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale și a procedurii proprii a universității.

CAPITOLUL II. Organizarea admiterii
Art.5. (1) Concursul de admitere se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare, separat
pe forme de învățământ (IF, IFR):
a) la programele de studii de licenţă acreditate/autorizate, prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.140/2017
privind
aprobarea
Nomenclatorului
domeniilor
şi
al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2017-2018, cu modificări şi completări ulterioare
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.615 din 2017;
b) la programele de studii de master acreditate, prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi
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numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, cu
modificări şi completări ulterioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.614 din 2017;
(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi master, concursul de admitere se organizează
pe programele de studii acreditate/autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
a) Pe locuri finanţate de la bugetul de stat (învăţământ cu frecvenţă);
La forma de învăţământ cu frecvenţă locurile finanţate de la bugetul de stat sunt cele
alocate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, repartizate pe facultăți/programe de
studii și aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Universităţii "Petru
Maior" din Tîrgu Mureş.
b) Pe locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă);
Candidaţii aflaţi sub linia de admitere pentru locurile finanţate de la bugetul de stat,
candidează pe locurile cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de
admitere, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de admitere, a solicitării explicite din fişa de
înscriere, de cei care optează pentru această formă ori pot fi admişi numai la această
formă.
Art.6. (1) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română, cu excepțiile prevăzute la
alin. (2), (3).
(2) Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului,
concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia.
(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de
predare a programului de studii universitare.
Art.7. (1) La admiterea la studiile universitare de licenţă şi master cu predare în limba română,
candidaţii care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ
din România sau din străinătate, cu predare în limba română vor obține certificatul de competență
lingvistică pentru limba română în cadrul Centrului de Cercetare Lingvistică Aplicată şi Studii
Culturale (CCLASC) al UPM sau de la alte instituţii abilitate.
(2) La admiterea la studiile universitare de licenţă şi master cu predare în limbi de circulaţie
internaţională, candidaţii care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii
de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba de circulaţie internaţională, vor
obține certificatul de competență lingvistică pentru limba de circulaţie internaţională în cadrul
Centrului de Cercetare Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale (CCLASC) al UPM sau de la alte
instituţii abilitate.
Art.8. (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de
învăţământ se organizează în două sesiuni, în condiţii identice, cu respectarea prevederilor din
actele normative aplicabile şi a prezentei metodologii, înainte de începerea anului universitar, dar
nu mai târziu de 30 septembrie.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice prin afişare
la avizierul UPM şi pe site-ul http://admitere.upm.ro.
Art.9. (1) Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la propunerea facultăţilor şi cu avizul prorectorului didactic, prin decizia rectorului, se
numeşte comisia tehnică de admitere a universităţii şi subcomisiile tehnice pe facultăţi. Pentru
programele de studii de master sunt numite prin decizia rectorului comisii pentru examenele scrise
și comisii de analiză și soluționare a contestațiilor.
(2) Comisia de admitere a universităţii este condusă de prorectorul didactic, iar subcomisiile sunt
conduse de decanii/prodecanii facultăţilor. Rectorul, la propunerea decanului şi cu avizul
prorectorului didactic, numeşte un secretar pentru fiecare subcomisie din rândul personalului
didactic.
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(3) Membrii comisiei de admitere sunt remuneraţi pentru această activitate, în condiţiile legii și în
limita fondurilor disponibile.
Art.10. (1) Activitatea pentru concursul de admitere fiind asistată de calculator, transmiterea
informaţiilor la şi de la Departamentul de servicii şi suport IT al UPM se va realiza în condiţii de
deplină securitate de membrii comisiei de admitere. Baza de date referitoare la concursul de
admitere va fi protejată. La această bază de date pot avea acces numai persoanele autorizate.
(2) Cadrele didactice şi alte persoane antrenate în concursul de admitere, care se abat de la
respectarea acestor norme sau care prin activitatea lor prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a
concursului, precum şi înregistrarea corectă a rezultatelor concursului, vor fi sancţionate disciplinar,
conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III. Candidații la admitere
Art.11. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de
licenţă absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de
anul absolvirii liceului.
(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii
programului de licenţă.
Art.12. (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de
studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
Art.13. (1) Cetățenii din Republica Moldova, la înscriere la concursul de admitere trebuie să facă
dovada cetăţeniei moldoveneşti şi a domiciliului stabil în Republica Moldova, potrivit actelor de
identitate în cazul în care candidează pe locurile speciale alocate pentru Republica Moldova. În
cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească candidaţii vor opta pentru una din cetăţeniile cu care
vor să participe la concurs şi această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul
universitar respectiv.
(2) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome vor aduce o recomandare
eliberată de către o organizaţie legală a romilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa
candidatului la această etnie. Distribuirea locurilor bugetate pentru candidaţii de etnie romă se va
face conform celor transmise de M.E.N. inclusiv în ceea ce privește solicitarea de acte suplimentare
necesare ocupării acestui loc bugetat.
Art.14. (1) Candidații la admitere ocupă locurile aprobate pentru anul I, la programele de
studiu, pe baza condiţiilor şi criteriilor de admitere menţionate la capitolul IV lit.A şi capitolul V
lit.A din prezenta metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, a
solicitării explicite din fişa de înscriere sau pentru locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă şi
frecvenţă redusă).
(2) Mediile generale de admitere ale candidaţilor sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la facultatea şi programele de studiu de licență, master menţionate de candidat în
cererea de înscriere.
Art.15. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, pe locurile finanţate de la bugetul de stat şi
cu taxă nu poate depăşi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați aprobat pentru fiecare
program de studii de licență, master.
Art.16. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/programe de
studii din Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureş sau din instituţii diferite de învăţământ
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superior, dar poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclu de studii și de instituţiile de învăţământ superior care le oferă.
Art.17. (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru
un singur program de studii de licenţă, pentru un singur program de master cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(2) Candidaţii care au beneficiat total sau parţial de finanţare de la bugetul de stat au obligaţia să
declare pe proprie răspundere în fișa de înscriere anul absolvirii, programul de studiu (de licență,
de master) şi universitatea în care a ocupat un loc bugetat şi numărul de semestre în care a
beneficiat de un loc finanţat de la bugetul de stat.
Art.18. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii din UPM sau alte universităţi
optează pentru programul de studii finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea obligatorie a
diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului
de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în
original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit prin
calendarul admiterii UPM.
Art.19. Candidaţii declaraţi admişi, potrivit termenului fixat în calendarul admiterii, trebuie să
confirme locul pe care l-au obţinut prin semnarea contractului de școlarizare. Locurile pentru
care nu există confirmări, după expirarea termenului, vor fi disponibilizate, putând fi ocupate prin
redistribuire sau printr-un nou concurs de admitere, în conformitate cu cele stabilite în calendarul
admiterii.
Art.20. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de
către studenţi.
Art.21. Studentul/studentul-masterand înmatriculat în anii precedenţi pe locuri finanţate de la
bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor în UPM sau decide să urmeze un al doilea
program de studiu în cadrul UPM, poate beneficia de locurile finanţate de la bugetul de stat numai
pe durata învăţământului gratuit (scăzând din durata de studiu a programului în cauză anii de studiu
cu finanţare de la buget a programului de studii iniţial). Aceeaşi prevedere se aplică şi studenţilor
/studenților-masteranzi exmatriculaţi.

CAPITOLUL IV. Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de
studii universitare de LICENŢĂ
A. Oferta de școlarizare, condițiile și criterii de admitere
Art.22. Oferta de școlarizare în cadrul ciclului I de studii, pe forme de învățământ (cu frecvență și
cu frecvență redusă), pe domenii/programe de studiu de licență, pe linii de concurs, respectiv
condițiile și criteriile de admitere sunt prezentate în cele ce urmează:
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Ciclu I - Învăţământ cu frecvenţă
Facultatea de Inginerie
Domeniul de licenţă/
Programul de studii de licenţă
Ingineria sistemelor
- Automatică şi informatică aplicată
Inginerie energetică
- Ingineria sistemelor electroenergetice
Inginerie industrială
- Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie şi management
- Inginerie economică industrială

Linia de
concurs

Condiţii de admitere/
Media generală de
admitere

Observaţii

Linia 1
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs comun

Linia 2
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs comun

În caz de medie egală, departajarea la toate programele de studii de licenţă a Facultăţii de
Inginerie, se va face astfel:
• Criteriul 1:
o nota de la disciplina Matematică, obţinută la examenul de bacalaureat;
• Criteriul 2:
o nota de la disciplina Limba şi literatura română, obţinută la examenul de bacalaureat;
În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.
Facultatea de Știinţe şi Litere
Domeniul de licenţă/
Programul de studii de licenţă

Linia de
concurs

Condiţii de admitere/
Media generală de
admitere

Linia 1
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Limbă şi literatură
Linia 2
- Limba şi literatura română - Limba şi
de concurs
literatura engleză

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Limbi moderne aplicate
- Limbi moderne aplicate

Linia 3
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Linia 4
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Linia 5
de concurs

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

Informatică
- Informatică

Ştiinţe ale comunicării
- Comunicare şi relaţii publice

Observaţii

Istorie
- Istorie
Ştiinţe politice
- Ştiinţe politice
Ştiinţe politice
- Studii de securitate

concurs
comun
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La înscrierea pentru programul de studii Limbi moderne aplicate candidatul prezintă Certificatul
obţinut la Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, respectiv
limba engleză/franceză, din cadrul examenului de bacalaureat.
În caz de medie egală, departajarea la programele de studii de licenţă a Facultăţii de Ştiinţe şi
Litere, se va face astfel:
• Criteriul 1:
o pentru programele de studii: Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză,
Limbi moderne aplicate, Comunicare şi relaţii publice, Istorie, Ştiinţe politice, Studii de
securitate - nota de la disciplina Limba şi literatura română obţinută la examenul de
bacalaureat;
o pentru programul de studii Informatică - nota de la disciplina Matematică obţinută la
examenul de bacalaureat;
• Criteriul 2:
o nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplinele Limba şi literatura română şi
Matematică, obţinută la examenul de bacalaureat;
În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

Facultatea de Știinţe Economice, Juridice și Administrative
Domeniul de licenţă/
Programul de studii la licenţă
Administrarea afacerilor
- Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Management
- Management
Contabilitate
- Contabilitate şi informatică de gestiune
Finanţe
- Finanţe şi Bănci
Ştiinţe administrative
- Administraţie publică
Drept
- Drept

Linia de
concurs

Condiţii de admitere

Observaţii

Linia de
concurs 1

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
comun

Linia de
concurs 2

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
comun

Linia de
concurs 3

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
comun

Probă eliminatorie*.
Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Certificat de competență
lingvistică**.
Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Științe ale educației
- Pedagogia învățământului primar și Linia de
concurs 4
preșcolar
Administrarea afacerilor
- Economia comerţului, turismului şi
serviciilor – limba engleză

Linia de
concurs 5
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În caz de medie egală, departajarea pentru liniile de concurs 1, 2 şi 3 la programele de studii de
licenţă se va face astfel:
• Criteriul 1:
o nota la proba Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
• Criteriul 2:
o nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;
*Participarea la linia de concurs 4 presupune susținerea probei eliminatorii în vederea verificării
competențelor pedagogice (dicție, frazare, capacitatea de formulare a mesajului, abilități de
comunicare) – probă orală sub formă de interviu.
În caz de medie egală, departajarea pentru linia de concurs 4 se va face astfel:
• Criteriul 1:
o nota la proba Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
• Criteriul 2:
o nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;
**La înscrierea pentru linia de concurs 5, candidatul prezintă Certificatul de competență
lingvistică în limba engleză potrivit art.7 alin(2).
În caz de medie egală, departajarea pentru linia de concurs 5 se va face în funcție de nota la proba
obligatorie a profilului obținută la examenul de bacalaureat.
În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

Ciclu I - Învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Știinţe Economice, Juridice și Administrative
Domeniul de licenţă/
Programul de studii la licenţă
Management
- Management
Contabilitate
- Contabilitate şi informatică de gestiune
Drept
- Drept

Linia de
concurs

Condiţii de admitere

Observaţii

Linia de
concurs 1

Media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Linia de
concurs 2

- media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

Linia de
concurs 3

- media generală a
examenului de
bacalaureat 100%

concurs
distinct

În caz de medie egală, departajarea pentru programele de studii de licenţă Management,
Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Drept se va face astfel:
• Criteriul 1:
o nota la proba Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
• Criteriul 2:
o nota la proba obligatorie a profilului obţinută la examenul de bacalaureat;
În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.
Art.23. Candidaţii care doresc să participe simultan la mai multe linii de concurs vor prezenta
pentru fiecare din acestea dosare de înscriere separate şi vor achita, de asemenea, taxe separate de
înscriere, putând opta în ordinea preferinţelor pentru toate programele de studiu din linia de concurs
respectivă.
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Art.24. Pentru fiecare linie de concurs comun repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de
stat şi cu taxă se va face luându-se în considerare, în primul rând, media generală de admitere şi în
al doilea rând, opţiunile candidatului privind programele de studiu, conform ordinii exprimate de
acesta.
Art.25.(1) Consiliul de Administrație îşi rezervă dreptul de a stabili, pentru fiecare program de
studiu din oferta de școlarizare, numărul minim de studenţi necesari pentru constituirea
grupelor de studiu în funcţie de criteriile economice de eficienţă, precum şi de a proceda la
redistribuirea candidaţilor la celelalte programe de studii şcolarizate, în funcţie de opţiunile
exprimate de candidaţii în cauză.
(2) Școlarizarea la un program de studiu de licenţă este stabilită prin Hotărârea Consiliul de
Administrație după analizarea rezultatelor primei sesiuni de admitere.
(3) Candidaţii înscrişi la programul de studiu de licenţă care nu îndeplineşte condiţia redată la
alin.(2) pot fi redistribuiţi la alte programe de studiu de licenţă, în funcție de opțiunea candidaților,
în limita locurilor disponibile şi în ordinea descrescătoare a mediilor.

B. Calendarul admiterii 2018
Sesiunea I – Învăţământ cu frecvenţă
11 – 19 iulie 2018

-

înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)

20 iulie 2018

-

proba eliminatorie la programul de
studiu
Pedagogia
învățământului
primar și preșcolar (PIPP)

20 iulie 2018
23 iulie 2018
23 – 26 iulie 2018

-

afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor dupa contestații
confirmarea locurilor candidaţilor
admişi,
depuneri
cereri
de
redistribuire, afişarea rezultatelor
după
confirmarea
locurilor
şi
redistribuire, contestaţii
afişarea rezultatelor finale

-

27 iulie 2018

Sesiunea I – Învăţământ cu frecvenţă redusă
11 – 19 iulie 2018
20 iulie 2018
23 - 26 iulie 2018
27 iulie 2018

-

înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)
afişarea rezultatelor, contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II – pentru Învăţământ cu frecvenţă și Învăţământ cu frecvenţă redusă
27 august– 13 septembrie 2018 - înscrieri pe locurile rămase disponibile
(în zile lucrătoare)
14 septembrie 2018 - proba eliminatorie la programul de
studiu Pedagogia învățământului primar
și preșcolar (PIPP)
14 septembrie 2018
17 septembrie 2018
17 – 20 septembrie 2018
21 septembrie 2018

-

afişarea rezultatelor, contestaţii
afişarea rezultatelor după contestaţii
confirmarea locurilor candidaţilor admişi
afişarea rezultatelor finale
15
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C. Documente solicitate la înscriere
Art.27. (1) Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor depune:
➢ cererea de înscriere tip în care vor preciza opţiunile pentru programele de studii de
licenţă în ordinea preferinţelor, atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat cât şi în
regim cu taxă;
➢ diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie
certificată pentru conformitatea cu originalul potrivit art.41 din prezenta metodologie
(însoţită de adeverinţă de la locul unde a fost depus originalul) în situaţia înscrierii la
mai multe linii de concurs;
➢ atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni
Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene;
➢ certificat de competenţă lingvistică potrivit articolului 7alin. (1) şi alin.(2);
➢ foaia matricolă, în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul,
potrivit art.41 din prezenta metodologie, în situaţia înscrierii la mai multe linii de
concurs;
➢ certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, potrivit
art.41 din prezenta metodologie;
➢ certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, potrivit
art.41 din prezenta metodologie (dacă este cazul);
➢ adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
➢ diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie
certificată pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.41 din prezenta metodologie,
pentru absolvenţii care doresc să urmeze a doua facultate;
➢ două fotografii tip buletin;
➢ o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, precum şi modul de finanţare (de la
bugetul de stat, taxă) pentru studenţii care doresc să urmeze în paralel două programe de
studiu;
➢ recomandare, eliberată de către o organizaţie legală a etniei romă (semnată şi
ştampilată), care atestă apartenenţa candidatului la această etnie, în cazul candidaților ce
se înscriu pentru locurile destinate etniei romă;
➢ chitanţa de achitare a taxei de înscriere (în cazul candidaților care participă simultan la
concursul de admitere pentru două sau mai multe linii de concurs vor achita taxa de
admitere separat pentru fiecare dintre acestea);
➢ dovada care să ateste scutirea de taxă de admitere, în cazul candidaților care se
încadrează în prevederile de la art.31 alin.(1) lit. e), art. 34, art. 36, art. 38 lit. a) din
prezenta metodologie, respectiv potrivit art.13 alin.5, alin.6, alin.7 şi alin.8 din Ordinul
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.6102/2016;
➢ acordul scris al candidatului, pentru preluarea din Sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIIR) a datelor personale și a rezultatelor obținute la
bacalaureat, în caz excepţional, dacă la înscriere candidatul nu prezintă adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ;
➢ copie buletin identitate/carte identitate şi paşaport pentru candidaţii din alte state;
➢ dosar plic (obligatoriu).
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(2) În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, candidații vor prezenta la înscriere
subcomisiei tehnice de admitere şi originalul documentelor care trebuie supuse procedurii de
conformitate cu originalul potrivit art. 41 din prezenta metodologie.

D. Taxe de înscriere și înmatriculare
Art.28. Învăţământul cu frecvenţă redusă este organizat numai în regim cu taxă.
Art.29. La semnarea contractului de şcolarizare, candidaţii admişi pe locurile cu taxă, vor depune
un avans din taxa de şcolarizare de 200 lei. Candidaţii care vor glisa pe locuri finanţate de la
bugetul de stat vor primi înapoi această sumă, la cerere, în termen de 5 zile calendaristice de la
solicitare.
Art.30. Taxa de înscriere la admitere este 150 lei, iar taxa de înmatriculare de 100 lei.

E. Facilități - condiții speciale. Egalitatea de șanse pentru persoanele cu
handicap
Art.31. (1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
a) orfanii de ambii părinţi;
b) cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament;
c) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
d) angajaţii şi copiii angajaţilor şi pensionarilor din Universitatea "Petru Maior";
e) cei care au obţinut, în perioada studiilor liceale (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018), distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale
recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(2) Scutirile de la punctele a), b), c) şi e) se acordă numai candidaţilor care nu au depăşit vârsta de
25 de ani.
(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat beneficiază de
gratuitate la cazare în cămine.
Art.32.(1) Candidaţii care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere vor prezenta ca acte
doveditoare:
➢ copii certificate pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.41 din prezenta metodologie
după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani de ambii părinţi, pentru
facilitatea de la art.31 alin.(1) lit. a);
➢ adeverinţă de la casa de copii sau centru de plasament - în cazul candidaților aflaţi în această
situaţie, pentru facilitatea de la art.31 alin.(1) lit. b);
➢ adeverinţă că cel puţin un părinte este personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate
sau pensionat - pentru facilitatea de la art.31 alin.(1) lit. c) și art.31 alin.(3);
➢ adeverinţă privind angajarea în UPM, art.31 alin.(1) lit. d);
➢ copie certificată pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.41 din prezenta metodologie
după diploma acordată pentru premiile I, II, III, menţiune la olimpiadele şcolare
internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, art.31 alin.(1) lit. e).
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(2) Adeverinţele menţionate mai sus vor fi semnate de conducerea instituţiei care le eliberează şi
vor fi prezentate în original. Scutirea de plată a taxei de înscriere se face numai pe baza actelor
prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Scutirea
se aplică numai pentru concursul la care înscrierea se face cu diploma de bacalaureat în
original.
(3) Scutirea de taxă de înscriere nu se aplică pentru candidaţii care au absolvit o facultate (colegiu)
în regim de finanţare de la bugetul de stat.
Art.33. (1) Elevii de liceu din clasele terminale care participă cu lucrări la Sesiunea de comunicări
a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din Universitatea „Petru Maior”, beneficiază de o reducere
de 50% a taxei de înscriere la concursul de admitere.
(2) Candidaţii care se preînscriu beneficiază de reducerea cu 25 lei a taxei de înscriere.
(3) În cazul candidaţilor care optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru preînscriere, se vor
solicita datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului.
Art.34. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază
de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.
Art.35. Consiliul de Administrație al UPM, la propunerea Consiliilor facultăţilor, poate acorda o
reducere de 50% a taxei de școlarizare la unul din programele de studii de licență pentru
studenții care urmează concomitent două programe de studii cu taxă în cadrul UPM sau au urmat în
trecut un program de studiu în regim de taxă integrală. De asemenea, se poate acorda o reducere de
25% a taxei de școlarizare în cazul în care cel puţin 2 membri ai aceleiaşi familii (rude colaterale
de gradul II - frați și surori) urmează programe de studii în cadrul UPM. Reducerile nu se
cumulează și se acordă pentru o singură persoană.
Art.36.(1) Senatul UPM poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, un loc fără
taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de
plasament. Candidaţii care solicită facilitatea vor prezenta adeverinţă de la centru de plasament.
(2) Consiliul de Administrație al UPM poate acorda, în cadrul cifrei de şcolarizare finanţate de la
buget, locuri pentru fiecare program de studiu de licență, candidaților cu diplomă de bacalaureat,
absolvenți de liceu situat în mediul rural și/sau în condițiile stabilite prin comunicarea MEN.
Selecția candidaților se va face ținând cont de media cea mai mare obținută la bacalaureat.
Art.37. Aprobarea facilităților menționate la art.33, art.34, art.35, art.36 se face de membrul din
subcomisia tehnică de admitere nominalizat în Decizia de numire a comisiei tehnice de admitere,
după efectuarea verificărilor necesare asupra documentelor care justifică facilitățile și eliberarea
unei adeverințe în acest sens. Acesta va întocmi Lista facilităților acordate, iar la finalul perioadei
de înscriere aceasta va fi depusă la secretarul comisiei tehnice de admitere a UPM.
Art.38. (1) UPM stabilește următoarele măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap:
a) exceptarea de la plata taxei de înscriere la admitere, pe baza documentelor care justifică

handicapul;
b) asigurarea unui spaţiu adaptat tipului şi gradului de handicap în vederea facilitării accesului

la înscrieri;
c) acordarea de sprijin tehnico-administrativ în completarea dosarului de concurs şi în

susţinerea probelor concursului de admitere adaptat tipului şi gradului de handicap.
Art.39. Aprobarea scutirii de taxă de înscriere se face de către preşedintele/secretarul
subcomisiei tehnice de admitere după efectuarea verificărilor necesare asupra documentelor care
justifică scutirea și precizarea pe cererea de înscriere a mențiunilor: ”Scutit de taxă de înscriere în
conformitate cu art. ……..din prezenta metodologie” data la care se acorda scutirea, numele și
18

Ghid admitere LICENŢĂ

An universitar 2018-2019

prenumele persoanei care acordă scutirea, precum și semnătura acesteia. Secretarul
subcomisiei tehnice de înscriere va întocmi Lista scutirilor de taxă de înscriere care la finalul
perioadei de înscriere va fi depusă la secretarul comisiei tehnice de admitere a UPM.

F. Înscrierea candidaților
Art.40.(1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară la sediul UPM, Tg.
Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1.
(2) În perioada 15 mai – 10 iulie 2018 se organizează o sesiune de preînscriere online.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi
a celorlalte documente prevăzute la art.27 din prezenta metodologie.
(4) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură.
Art.41 În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, membru subcomisiei tehnice de înscriere
care preia dosarul candidatului va proceda la verificarea conformității copiei documentului cu
originalul. Dovada verificării, a certificării conformității copiei documentului cu originalul, este
realizată prin precizarea pe copia documentului a mențiunilor: ”Conform cu originalul”, data la
care se verifică conformitatea, numele și prenumele persoanei care certifică, precum și
semnătura acesteia.
Art.42.(1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe
linii de concurs în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se
depune la prima opţiune.
(2) Înscrierea pentru celelalte linii de concurs se face pe baza documentelor mai sus menţionate,
prezentate în copii certificate pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.41 din prezenta
metodologie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere (sau copie după legitimaţia de concurs) de
la programul de studii de licenţă unde s-a depus dosarul cu actele originale.
Art.43.(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar curent
prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituția de
învățământ în original sau o copie certificată pentru conformitatea cu originalul potrivit art.41 din
prezenta metodologie, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute la
disciplinele de examen la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat. Adeverința se semnează în original de directorul instituției de învățământ.
(2) Prin excepţie de la alin.(1) pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunile anului școlar curent, în baza acordului scris al candidatului, reprezentantul numit din
UPM se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR)
în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute de acesta la bacalaureat. În acest caz
nu mai este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
Art.44. Dosarele de înscriere care conţin acte sau indicaţii interpretabile sunt prezentate imediat
subcomisiei de admitere din facultăţi care va decide asupra înscrierii.
Art.45.(1) Subcomisia tehnică de admitere a facultăţii verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi
confirmă sub semnătură legalitatea înscrierii.
(2) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică
unde s-a făcut înscrierea.
(3) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România, toţi candidaţii,
vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatul de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri
atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza buletinului (actului de identitate), se
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impune ca la numele din certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele din certificatul
de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui ori
prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, a mamei.
Art.46. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

G. Verificarea şi stabilirea mediei generale de admitere
Art. 47. (1) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi
mai mică de 5,00 (cinci).
(2) Media generală de admitere se prezintă cu două zecimale fără rotunjire.
(3) Mediile generale la admitere stabilite în conformitate cu prezenta metodologie sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la UPM, facultatea, şi, după caz, la programul de studii
la care aceştia au candidat, potrivit prezentei metodologii şi în conformitate cu cele menţionate de
candidaţi în cererea de înscriere.
Art. 48. (1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la
examenul de admitere, după fiecare sesiune de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru
fiecare program de studiu, astfel:
➢ media generală de bacalaureat pentru domeniile unde aceasta reprezintă ponderea de
100% în media finală.
(2) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial
se apelează la criteriile de departajare prevăzute la art.22 din prezenta metodologie.
(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma fiecărei sesiuni de admitere va fi utilizată pentru
repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi
candidaţi din fiecare program de studii, conform prezentei metodologii. Ierarhia realizată după
prima sesiune de admitere nu poate fi modificată de rezultatele obținute în sesiunile de admitere
ulterioare.
Art.49.(1) Repartizarea candidaţilor pe programul de studiu de licenţă se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale obţinute de aceştia (primul criteriu) şi în ordinea de preferinţă a
domeniilor (al doilea criteriu), astfel încât să nu depăşească numărul de studenți maxim aprobat
care pot fi școlarizați, conform prevederilor legale în vigoare. Astfel, pentru candidaţii care nu au
putut fi repartizaţi la programul de studiu de licenţă la care au depus prima opţiune, se va lua în
considerare, în continuare, ordinea strict descrescătoare a mediilor generale pentru cea de a doua
opţiune depusă, apoi cea de a treia opţiune, etc.
(2) Candidaţii declaraţi reuşiţi care nu au confirmat locurile conform calendarului admiterii, vor fi
eliminaţi din baza de date a admiterii pierzând poziţia ocupată. Candidaţii admişi pot glisa pe liste
în ordinea mediilor şi a opţiunilor. Pentru a nu intra în procesul de redistribuire candidatul poate
opta pentru blocarea locului obținut, pe baza unei cereri.
(3) Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
Art.50. Candidaţii aflaţi pe listele pentru redistribuire pot completa o cerere prin care solicită
păstrarea lor în baza de date a admiterii pentru redistribuirea pe locurile devenite disponibile în
urma neconfirmării locului de candidaţii admişi.

H. Rezultatele concursului și contestații
Art.51.(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia tehnică de
admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la avizierul UPM şi pe site-ul
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http://admitere.upm.ro.
(2) Pe listele afişate se vor indica în dreptul fiecărui candidat media generală de admitere obţinută
şi programul de studiu la care a fost admis.
Art.52.(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul admiterii se depun spre soluționare la
subcomisia de admitere în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor finale ale
concursului. Perioada de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 24 ore de la expirarea termenului
de depunere a acestora.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija subcomisiei tehnice de
admitere a facultăţii.
(3) Decizia subcomisiei tehnice de admitere privind soluționarea contestației este definitivă.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(6)

Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa subcomisiile tehnice de admitere
din cadrul UPM.
Art.53.(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

I. Înmatricularea în anul I de studiu
Art.54.(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în anul I de studii se face după soluţionarea
contestaţiilor.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare de 100 lei şi semnează contractul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare de 100
lei, a avansului din taxa de școlarizare de 200 lei şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.
Art.55. Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas
liber, se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua sesiuni (pentru locuri
rămase din prima sesiune). Indiferent de notă nu se fac suplimentări de locuri cu finanţare de la
bugetul de stat pentru programele de studiu la care locurile au fost ocupate integral.
Art.56. (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului pe locuri finanțate de la bugetul de
stat au obligaţia de a depune la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat/atestatul de
recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat în original până cel târziu la data
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confirmării locului pentru anul I.
(2) Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunile anului şcolar curent.
(3)Neprezentarea diplomei de bacalaureat/ atestatului de recunoaştere a diplomei /adeverinţei
de bacalaureat în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin
prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
(4) Prezentarea diplomei de bacalaureat în original se va face obligatoriu în termenul de
valabilitate al adeverinţei, pentru candidaţii admişi pe loc finanțat de la bugetul de stat, iar cei care
au depus diploma de bacalaureat, în original, la un alt program de studiu/facultate/universitate vor
depune, în termenul de valabilitate al adeverinţei, o copie certificată pentru conformitatea cu
originalul, potrivit art.41 din prezenta metodologie, a diplomei de bacalaureat.
Art.57. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la locul obţinut prin concurs
se restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de
universitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor
taxe. În caz de depășire a acestui termen se va percepe taxa prevăzută la punctul 12.15 din
Regulamentul privind fixarea şi perceperea taxelor.
Art. 58. (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu în baza rezultatelor
admiterii pentru anul universitar 2018-2019, prin decizia rectorului UPM şi în baza contractului de
şcolarizare.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un
număr
unic
valabil
pentru
întreaga
perioadă
de
şcolarizare
la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.
Art.59. Românii de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii Europene
(menţionaţi la art.2 alin.(2) din Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat), declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de
licenţă, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat recunoscută în conformitate cu
metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale.

CAPITOLUL V. Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de
studii universitare de MASTER
A. Oferta de școlarizare, condițiile și criterii de admitere
Art. 60. Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau
într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi
dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Art.61. Concursul de admitere la master în UPM se desfăşoară distinct, pe programe de studii, în
condiţiile menţionate mai jos:
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Domeniul de
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universitare
de master

Linii de concurs/
Programul de studii de
master
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Durata de
şcolarizare şi
Forma de
învăţământ

Nr. credite

Condiţii de participare la concurs

Media generală
a concursului de admitere

FACULTATEA de INGINERIE

1.

Inginerie
sistemelor

Sisteme
automate
de
conducere
a
proceselor
industriale

2 ani

IF1

120

2.

Inginerie
energetică

Managementul sistemelor de
energie

2 ani

IF

120

Managementul
calităţii

sistemelor

2 ani

IF

120

Managementul
calităţii

sistemelor

2 ani

IFR2

120

2 ani

IF

120

3.

4.

Inginerie şi
management

Inginerie
industrială

Proiectare
şi
fabricaţie
asistate de calculator

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
100% - media examenului de
licenţă

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;

În caz de medii egale, departajarea la programele de master a Facultăţii de Inginerie se face astfel:
▪ Criteriul l : media generală a anilor de studii de licenţă;
▪ Criteriul 2 : nota obţinută la examenul scris;
1
2

Învăţământ cu frecvenţă,
Învăţământ cu frecvenţă redusă
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii
universitare
de master

Linii de concurs/
Programul de studii de
master
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Durata de
şcolarizare şi
Forma de
învăţământ

Nr. credite

Condiţii de participare la concurs

Media generală
a concursului de admitere

FACULTATEA de ŞTIINŢE şi LITERE

5.

6.

7.

Filologie

Istoria literaturii și sistemul
criticii literare

Informatică

Tehnologia informaţiei

Istorie

Istorie mondială, sisteme şi
relaţii internaţionale

2 ani

2 ani

2 ani

IF

IF

IF

120

120

120

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită
Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;

În caz de medii egale, departajarea la programele de master a Facultăţii de Ştiinţe şi Litere se face astfel:
▪ Criteriul l : nota obţinută la examenul scris;
▪ Criteriul 2 : media generală a examenului de licenţă;
FACULTATEA de ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE şi ADMINISTRATIVE

8.

Management

Managementul afacerilor

2 ani

IF

120

Managementul afacerilor*

2 ani

IFR

120

Managementul
umane

resurselor

2 ani

IF

120

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
100% - media examenului de
licenţă

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
24

Ghid admitere LICENŢĂ

Nr.
crt.

9.

10.

11.

Domeniul de
studii
universitare
de master

Linii de concurs/
Programul de studii de
master

Administrarea Administrarea afacerilor în
afacerilor
comerţ, turism şi alte servicii

Contabilitate

An universitar 2018-2019

Durata de
şcolarizare şi
Forma de
învăţământ

2 ani

IF

Contabilitate şi audit

2 ani

IF

Gestiune financiar-bancară

2 ani

IF

Finanţe

Nr. credite

120

120

120
Consiliere și intermediere
financiară**
Instituţii judiciare şi profesii
liberale

2 ani

IF

Condiţii de participare la concurs

Media generală
a concursului de admitere

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;

Absolvenţi
ai
învăţământului
superior de lungă durată sau ai
ciclului I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă absolvită

60% - nota la examenul scris;
40% - media examenului de
licenţă;
100% - media examenului de
licenţă

- Absolvenţi ai învăţământului
60% - nota la examenul scris;
superior de lungă durată sau ai
40% - media examenului de
ciclului I studii de licenţă, indiferent
12. Drept
1 an
IF
60
licenţă;
de specializarea de licenţă absolvită
Achiziţii publice
- Absolvenţi ai ciclului I studii de
licenţă în domeniul ştiinţe juridice
Absolvenţi
ai
învăţământului
Masterat
profesional
60% - nota la examenul scris;
Ştiinţe
superior de lungă durată sau ai
13.
european de administraţie
2 ani
IF
120
40% - media examenului de
administrative
ciclului I studii de licenţă, indiferent
publică
licenţă;
de specializarea de licenţă absolvită
În caz de medii egale, departajarea la programele de studii de master (învățământ cu frecvență) a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative, se face astfel:
▪ Criteriul 1 : nota obţinută la examenul scris;
▪ Criteriul 2 : media generală a anilor de studii de licenţă;
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La programul de studii Managementul afacerilor (învățământ cu frecvență redusă), în caz de medie egală departajarea se va face astfel:
▪ Criteriul 1 : media generală a anilor de studii de licenţă;
▪ Criteriul 2 : nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.
* Programul de studiu de master este acreditat ARACIS, urmează publicarea acestuia în Hotărârea Guvernului privind domeniile și programele de studii
universitare de master acreditate și numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019.
**Programul de studiu de master va avea numai locuri cu taxă și scoaterea la concurs va fi condiționată de obținerea acreditării ARACIS.
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Art.62. Candidaţii care doresc să participe simultan la mai multe programe de studiu de master
vor prezenta pentru fiecare din acestea dosare de înscriere separate şi vor achita, de asemenea, taxe
de înscriere separate.
Art.63. Pentru fiecare program de studiu de master repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de
stat şi cu taxă se va face luându-se în considerare media generală de admitere.
Art.64.(1) UPM îşi rezervă dreptul de a stabili numărul minim de studenţi - masteranzi necesari
pentru constituirea grupelor de studiu în funcţie de criteriile economice de eficienţă, precum şi de a
proceda la redistribuirea candidaţilor la celelalte domenii/programe de studii şcolarizate, în funcţie de
opţiunile exprimate de candidaţii în cauză.
(2) Școlarizarea la un program de studiu de master este stabilită prin Hotărârea Consiliul de
Administrație după analizarea rezultatelor primei sesiuni de admitere.
(3) Candidaţii înscrişi la programul de studiu de master care nu îndeplineşte condiţia redată la
alin.(2) pot fi redistribuiţi la alte programe de studiu de master, în funcție de opțiunea candidaților, în
limita locurilor disponibile şi în ordinea descrescătoare a mediilor.

B. Calendarul admiterii 2018
Art.65. Admiterea la master, atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru locurile
cu taxă se organizează, în anul 2018, în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, având
desfăşurarea calendaristică prezentată mai jos:
a) Sesiunea I – Învăţământ cu frecvenţă
09 – 20 iulie 2018
23 iulie 2018
24 iulie 2018
25 iulie 2018
25 – 27 iulie 2018
30 iulie 2018

- înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)
- concurs de admitere, afişarea rezultatelor
- contestaţii
- afişarea rezultatelor după contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi
- afișarea rezultatelor finale

b) Sesiunea I – Învăţământ cu frecvenţă redusă
09 – 20 iulie 2018
20 iulie 2018
23 - 27 iulie 2018
30 iulie 2018

- înscrieri candidaţi (în zile lucrătoare)
- afişarea rezultatelor, contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi
- afişarea rezultatelor finale

c) Sesiunea II – pentru ambele forme de învăţământ
27 august – 14 septembrie 2018
17 septembrie 2018
18 septembrie 2018

- înscrieri candidaţi pe locurile rămase disponibile
(în zile lucrătoare)
- concurs de admitere/interviu/concurs de dosare
afişarea rezultatelor
- contestaţii
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19 - 21 septembrie 2018
21 septembrie 2018
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- afişarea rezultatelor după contestaţii
- confirmarea locurilor candidaţilor admişi
- afişarea rezultatelor finale

C. Documente solicitate la înscriere
Art.66. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor depune:
➢ cererea de înscriere (formular tip);
➢ diplomă de licenţă/echivalentă sau adeverinţă de licenţă, în original sau copie certificată
pentru conformitatea cu originalul potrivit art.41 din prezenta metodologie (însoţită de
adeverinţă de la locul unde a fost depus originalul) în situaţia înscrierii la mai multe linii
de concurs;
➢ diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, copie certificată pentru
conformitatea cu originalul potrivit art.41 din prezenta metodologie;
➢ atestat de recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni
Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene;
➢ certificat de competenţă lingvistică potrivit articolului 7alin.(1) şi alin.(2);
➢ foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă, copie certificată pentru conformitatea
cu originalul potrivit art.41 din prezenta metodologie (mai puţin pentru candidaţii care au
promovat examenul de licenţă în 2018);
➢ certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul potrivit
art.41 din prezenta metodologie;
➢ certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul potrivit
art.41 din prezenta metodologie (dacă este cazul);
➢ copie buletin de identitate/carte de identitate (pentru candidaţii din Uniunea Europeană,
statele aparţinând Spaţiului Economic European) şi paşaport pentru candidaţii din alte
state, în copie;
➢ adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
➢ două fotografii tip buletin;
➢ o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student - masterand, precum şi modul de
finanţare (de la bugetul de stat, taxă) pentru studenţii - masteranzi care doresc să urmeze
în paralel două programe de masterat;
➢ chitanţa de achitare a taxei de înscriere (candidaţii care participă simultan la concursul de
admitere pentru două sau mai multe linii de concurs/programe de studiu de master vor
achita taxa de admitere separat pentru fiecare dintre acestea);
➢ dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere, pentru candidaţii care se încadrează
în prevederile de la art.70, alin(1); art. 75, alin(1), lit. a), din prezenta metodologie,
respectiv potrivit art.13 alin.5, alin.6, alin.7 şi alin.8 din Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.6102/2016;
➢ dosar plic (obligatoriu).
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(2) În conformitate cu prevederile art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, candidații vor prezenta la înscriere subcomisiei tehnice de
admitere şi originalul documentelor care trebuie supuse procedurii de conformitate cu originalul
potrivit art. 41 din prezenta metodologie.

D. Taxe de înscriere și înmatriculare
Art.67. Învăţământul cu frecvenţă redusă este organizat numai în regim cu taxă.
Art.68. La semnarea contractului de şcolarizare, candidaţii admişi pe locurile cu taxă, vor depune un
avans din taxa de şcolarizare de 200 lei. Candidaţii care vor glisa pe locuri finanţate de la bugetul
de stat vor primi înapoi această sumă, la cerere, în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare.
Art.69. Taxa de înscriere la admitere este 150 lei, iar taxa de înmatriculare de 100 lei.

E. Facilități - condiții speciale. Egalitatea de șanse pentru persoanele cu
handicap
Art.70. (1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
a) orfanii de ambii părinţi;
b) cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament;
c) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
d) angajaţii şi copiii angajaţilor şi pensionarilor din Universitatea "Petru Maior";
(2) Scutirile de la punctele a), b) şi c) se acordă numai candidaţilor care nu au depăşit vârsta de 25
de ani.
(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat beneficiază de
gratuitate la cazare în cămine.
Art.71.(1) Candidaţii care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere vor prezenta ca acte
doveditoare:
a) copii certificate pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.41 din prezenta metodologie,
după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani de ambii părinţi, pentru
facilitatea de la art.70 alin.(1) lit. a);
b) adeverinţă de la casa de copii sau centru de plasament - în cazul candidaților aflaţi în această
situaţie, pentru facilitatea de la art.70 alin.(1) lit. b);
c) adeverinţă că cel puţin un părinte este personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate
sau pensionat - pentru facilitatea de la art.70 alin.(1) lit. c) și art.70 alin.(3);
d) adeverinţă privind angajarea în UPM, art.70 alin.(1) lit. d).
(2) Adeverinţele menţionate mai sus vor fi semnate de conducerea instituţiei care le eliberează şi vor
fi prezentate în original. Scutirea de plată a taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate
de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Scutirea se aplică
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numai pentru concursul la care înscrierea se face cu diploma de licență sau adeverință în
original eliberată în anul 2018.
Art.72. Scutirea de taxă de înscriere nu se aplică pentru candidaţii care au absolvit un program de
studii de master în regim de finanţare de la bugetul de stat.
Art.73.(1) Consiliul de Administrație al UPM, la propunerea Consiliilor facultăţilor, poate acorda o
reducere de 50% a taxei de școlarizare la unul din programele de studii de licență pentru studenții
care urmează concomitent două programe de studii cu taxă în cadrul UPM sau au urmat în trecut un
program de studiu în regim de taxă integrală. De asemenea, se poate acorda o reducere de 25% a
taxei de școlarizare în cazul în care cel puţin 2 membri ai aceleiaşi familii (rude colaterale de gradul
II - frați și surori) urmează programe de studii în cadrul UPM. Reducerile nu se cumulează și se
acordă pentru o singură persoană.
(2) Consiliul de Administrație al UPM poate acorda, în cadrul cifrei de şcolarizare finanţate de la
buget, locuri pentru fiecare program de studiu de master, candidaților cu diplomă de bacalaureat,
absolvenți de liceu situat în mediul rural și/sau în condițiile stabilite prin comunicarea MEN.
Selecția candidaților se va face ținând cont de media cea mai mare obținută la examenul de admitere
la master.
Art.74. (1) UPM stabilește următoarele măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap:
a) exceptarea de la plata taxei de înscriere la admitere, pe baza documentelor care justifică

handicapul;
b) asigurarea unui spaţiu adaptat tipului şi gradului de handicap în vederea facilitării accesului la

înscrieri;
c) acordarea de sprijin tehnico-administrativ în completarea dosarului de concurs şi în susţinerea

probelor concursului de admitere adaptat tipului şi gradului de handicap.
Art.75. Aprobarea scutirii de taxă de înscriere se face de către preşedintele/secretarul subcomisiei
tehnice de admitere după efectuarea verificărilor necesare asupra documentelor care justifică scutirea
și precizarea pe cererea de înscriere a mențiunilor: ”Scutit de taxă de înscriere în conformitate cu
art. ……..din prezenta metodologie” data la care se acorda scutirea, numele și prenumele
persoanei care acordă scutirea, precum și semnătura acesteia. Secretarul subcomisiei tehnice de
înscriere va întocmi Lista scutirilor de taxă de înscriere care la finalul perioadei de înscriere va fi
depusă la secretarul comisiei tehnice de admitere a UPM.

F. Înscrierea candidaților
Art.76. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise
şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi
anunţarea acesteia sunt de competenţa UPM.
Art.77. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară :
a) la sediul UPM, Tg. Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1 – pentru Facultatea de Inginerie și
Facultatea de Ştiinţe şi Litere;
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b) la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Tg Mureș, str.
Livezeni, nr.69 - pentru Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.
Art.78.(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute la art.66 din prezenta metodologie.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură.
Art.79. În conformitate cu prevederile art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, membru comisiei tehnice de înscriere care
preia dosarul candidatului va proceda la verificarea conformității copiei documentului cu
originalul. Dovada verificării, a certificării conformității copiei documentului cu originalul, este
realizată prin precizarea pe copia documentului a mențiunilor: ”Conform cu originalul”, data la
care se verifică conformitatea, numele și prenumele persoanei care certifică, precum și
semnătura acesteia.
Art.80.(1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau
mai multe programe în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se
depune la prima opţiune.
(2) Înscrierea la concurs pentru celelalte programe se face pe baza documentelor mai sus menţionate,
prezentate în copii certificate pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.79 din prezenta
metodologie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere (sau copie după legitimaţia de concurs) de la
programul de studiu unde s-a depus dosarul cu actele originale.
Art.81.(1) Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului 2018 pot prezenta la
înscriere în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către universitate în original sau o
copie a acesteia certificată pentru conformitatea cu originalul, potrivit art.79 din prezenta
metodologie (în situaţia în care se face înscrierea la mai multe programe de studii), în care se
menţionează media generală de licenţă, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă. Adeverința trebuie semnată în original de persoanele
în drept.
Art.82. Dosarele de înscriere care conţin acte sau indicaţii interpretabile sunt prezentate imediat
comisiei de admitere din facultăţii, care va decide asupra înscrierii.
Art.83. Subcomisia de admitere a facultăţii verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă
sub semnătură legalitatea înscrierii.
Art.84. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România, toţi
candidaţii, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatul de naştere. În scopul evitării unor
neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe baza buletinului (actului de
identitate), se impune ca la numele din certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele
din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de schimbare a
numelui ori prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, a mamei.
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G. Verificarea şi notarea probelor de concurs
Art.85.(1) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza
mediilor generale de admitere obţinute.
(2) Media generală minimă de admitere la studiile universitare de master nu poate fi mai mică
decât 6,00 (șase).
(3) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(4) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată dintre nota obţinută la
examenul de admitere la programul de master şi media obținută la examenul de licenţă, potrivit celor
prezentate la art. 61 din prezenta metodologie.
(5) Fiecare departament coordonator al programului de studii de master va stabili pentru examen
tematica şi bibliografia aferentă la disciplinele precizate în acreditarea programului. Tematica, pentru
fiecare program de studii de master, va preciza forma de examinare.
(6) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierele facultăților
şi pe pagina http://admitere.upm.ro.
(7) Criteriile de verificare şi notare sunt elaborate şi validate de către comisia de examinare.
(8) Baremele de notare stabilite de comisia de examinare se afişează în timpul desfăşurării
concursului de admitere.
(9) Mediile generale la admitere stabilite în conformitate cu prezenta metodologie sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la UPM, facultatea, şi, după caz, la programul de studii
la care aceştia au candidat, potrivit prezentei metodologii şi în conformitate cu cele menţionate de
candidaţi în cererea de înscriere.
(10) În cazul organizării sesiunii II de admitere, facultăţile pot decide organizarea examenului de
admitere pe baza unui interviu sau concurs de dosare, dacă după prima sesiune de admitere sunt
ocupate toate locurile bugetare.
(11) Alegerea formei de examinare se va stabili la nivelul consiliului de facultate.
Art.86.(1) Clasificarea candidaţilor se face în ordine descrescătoare a mediilor generale de
admitere obţinute de candidaţi, în urma concursului, după fiecare sesiune de admitere, în limita
numărului de locuri alocate pentru fiecare program de studiu, astfel încât să nu se depăşească
numărul maxim de studenți - masteranzi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală se apelează la criteriile de departajare
prevăzute la art.61 din prezenta metodologie.
(3) Ordinea de clasificare rezultată în urma fiecărei sesiuni de admitere este utilizată și pentru
repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați
candidați din fiecare program de studiu. Ierarhia realizată după prima sesiune de admitere nu poate fi
modificată de rezultatele obținute în sesiunile de admitere ulterioare.
(4) Candidaţii declaraţi reuşiţi care nu au confirmat locurile conform calendarului admiterii, vor fi
eliminaţi din baza de date a admiterii pierzând poziţia ocupată. Candidaţii admişi, pot glisa pe liste în
ordinea mediilor şi a opţiunilor. Pentru a nu intra în procesul de redistribuire candidatul poate opta
pentru blocarea locului obținut, pe baza unei cereri. Mediile generale de admitere obţinute de
candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea „Petru Maior”
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din Tîrgu Mureş. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului
sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
(5) Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi
eliminaţi din concurs.
Art.87. Candidaţii aflaţi pe listele pentru redistribuire pot completa o cerere prin care solicită
păstrarea lor în baza de date a admiterii pentru redistribuirea pe locurile devenite disponibile în urma
neconfirmării locului de candidaţii admişi.

H. Rezultatele concursului și contestații
Art.88.(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia tehnică de
admitere, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la avizierul UPM şi pe site-ul
http://admitere.upm.ro.
(2) Pe listele afişate se vor indica în dreptul fiecărui candidat media generală de admitere obţinută şi
programul de studiu la care a fost admis.
Art.89.(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul admiterii se depun la secretariatul facultăţii
în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului. Perioada de rezolvare a
contestaţiilor este de cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei tehnice de
admitere a facultăţii.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(6)

Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul
UPM.
Art.90.(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generânduse două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
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I. Înmatricularea în anul I de studiu
Art.91.(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în anul I de studii se face după soluţionarea
contestaţiilor.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare de 100 lei şi semnează contractul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare de 100
lei, a avansului din taxa de școlarizare de 200 lei şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.
Art.92. Dacă un candidat renunţă la calitatea de student-masterand dobândită prin concurs, locul
rămas liber, se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua sesiuni (pentru
locuri rămase din prima sesiune). Indiferent de notă nu se fac suplimentări de locuri de la bugetul de
stat pentru programele la care locurile au fost ocupate integral.
Art.93. (1) Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului pe locuri finanțate de la bugetul de stat
au obligaţia de a depune la secretariatul facultăţii diploma de licență/adeverinţa în original
până cel târziu la data confirmării locului pentru anul I.
(2) Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licență în anul
universitar 2017-2018.
(3) Neprezentarea diplomei de licență/adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanțat de la
bugetul de stat.
(4) Prezentarea diplomei de licență în original se va face obligatoriu în termenul de valabilitate al
adeverinţei, pentru candidaţii admişi pe loc finanțat de la bugetul de stat, iar cei care au depus
diploma de licență, în original, la un alt program de studiu/facultate/universitate vor depune, în
termenul de valabilitate al adeverinţei, o copie certificată pentru conformitatea cu originalul potrivit
art.79 din prezenta metodologie, a diplomei de licență.
Art.94. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de universitate,
în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe. În caz de
depășire a acestui termen se va percepe taxa prevăzută la punctul 12.15 din Regulamentul privind
fixarea şi perceperea taxelor.
Art. 95. (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu în baza rezultatelor
admiterii pentru anul universitar 2018-2019, prin decizia rectorului UPM şi în baza contractului de
şcolarizare.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii - masteranzi sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea
/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.
(3) Studenții – masteranzi înmatriculați au obligația semnării contractelor de şcolarizare.
Art.96. Românii de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii Europene
(menţionaţi la art.2 alin.(2) din Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
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ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat), declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de
master, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licenţă recunoscută în conformitate cu
metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
DISPOZIŢII FINALE
Art.97. Orice probleme care apar în timpul concursului de admitere se vor soluţiona de către Comisia
tehnică de admitere din universitate, cu respectarea prezentei metodologii.
Art.98. UPM nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi referitoare la cazare, masă, repartizări
etc., cu excepţia cazului prevăzut la art.20 alin.3 din Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii
în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat. Bursele de studiu şi ajutoarele
materiale se atribuie potrivit prevederilor legale.
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FACULTATEA DE INGINERIE
Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, 540088, Tîrgu Mureş, ROMÂNIA
Tel. / Fax 0265-233212
Facultatea de Inginerie este componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu Mureş, instituţie de
stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, parte a sistemului educaţional naţional din România,
recunoscută şi acreditată instituţional.
Inginerii, în etapa actuală, trebuie să producă ceea ce se cere, atât cât trebuie, la momentul potrivit, de
calitate corespunzătoare şi la cele mai mici costuri. Prin urmare, este şi va fi foarte mult de lucru pentru
ingineri, iar investiţia de timp şi efortul depus pentru obţinerea pregătirii inginereşti vor da roade şi satisfacţii
sigure: mai mici sau mai mari, mai devreme sau mai târziu.
În Tîrgu Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de peste 50 de ani. Membrii
personalului didactic şi didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă
cunoştinţe de actualitate - teoretice şi practice de specialitate - pentru patru mari domenii şi patru programe de
studii inginereşti de vârf. În ceea ce priveşte oferta educaţională, întreg procesul de învăţământ din facultate se
desfăşoară după planuri de învăţământ construite respectând standardele şi indicatorii Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, după
programe analitice similare cu cele ale facultăţilor de profil din ţară şi străinătate.
La Facultatea de Inginerie, în anii I şi II de studiu, se studiază discipline de pregătire fundamentală şi
de profil în domeniul respectiv, iar în anii III şi IV se aprofundează pregătirea de specialitate. Toate
disciplinele din planurile de învăţământ sunt susţinute de cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de
lucrări sau proiecte, în format tipărit şi electronic. Studenţii au posibilitatea de a studia un număr de discipline
facultative, inclusiv terminologia de specialitate în limba maghiară, prin care se ţine seama de specificul etnic
zonal.
Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se efectuează pe parcursul întregului an universitar,
aceasta definitivându-se prin examene orale şi scrise, planificate în sesiunile de la sfârşitul fiecărui semestru.
Studiile universitare inginereşti se finalizează cu examen de diplomă, constând din verificarea cunoştinţelor
fundamentale inginereşti şi a celor de specialitate, precum şi din prezentarea şi susţinerea proiectului de
diplomă. Programele de studii de licenţă inginereşti în care sunt pregătiţi studenţii Facultăţii de Inginerie îşi
găsesc corespondent şi compatibilitate cu programele de studii recunoscute pe plan european. Dintre
absolvenţii promoţiilor de până acum ai Facultăţii de Inginerie pot fi reţinute evoluţii şi cariere profesionale
extrem de interesante în companii, universităţi şi centre de cercetare din ţară şi străinătate, care ne validează
consistenţa pregătirii de specialitate oferite.
La toate programele de studii de licenţă şcolarizate de Facultatea de Inginerie competenţele garantate
prin viitoarele diplome de licenţă sunt pragmatic formulate, astfel că posesorul unei diplome de licenţă să aibă
clar definite opţiunile, în conformitate cu spaţiul academic european:
- accesul la studii de masterat cu posibilitatea rafinării traiectoriei profesionale prin studii doctorale;
- o abordare rapidă a carierei profesionale prin angajare;
- continuarea pregătirii profesionale prin cursuri postuniversitare.
Prin urmare, după ciclul de licenţă (de 4 ani) absolvenţii Facultăţii de Inginerie vor avea o
diplomă de inginer şi un supliment de diplomă care va reflecta programul de studii absolvit.
Toate programele de studii ale Facultăţii de Inginerie sunt acreditate. Universitatea „Petru
Maior” din Tîrgu Mureş este evaluată instituţional cu calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.
www.upm.ro
http://admitere.upm.ro/
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE INGINERIE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
4 ani, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF), 240 credite transferabile
A. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ
Programul de studii
de referinţă

Domeniul
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Ingineria sistemelor
Inginerie energetică

Tehnologia
construcţiilor de maşini
Inginerie economică
industrială
Automatică şi
informatică aplicată
Ingineria sistemelor
electroenergetice

Durata de
studii
4 ani
4 ani
4 ani
4 ani

Statutul
programului de
studii (A)*
A
A
A
A

TOTAL FACULTATE

Cifra de
şcolarizare
acreditată
60
50
60
60
230

*A –program de studii acreditat
DESCRIEREA PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENŢĂ
ŞCOLARIZATE DE FACULTATEA DE INGINERIE
Tehnologia construcţiilor de maşini
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Ramura de ştiinţă:Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Domeniul de licenţă: Inginerie industrială
Programul de studii universitare de licenţă: Tehnologia construcţiilor de maşini
Durata studiilor: 4 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
240 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Inginer
Programul de studii de licenţă Tehnologia construcţiilor de maşini din domeniul Ingineriei industriale
a fost acreditat în anul 1995 şi reacreditat în 2009 şi 2014. Activitatea programului de studii este coordonată de
Facultatea de Inginerie prin Departamentul de Inginerie industrială şi Management.
Misiunea programului de studii Tehnologia construcţiilor de maşini este de a forma specialişti cu
pregătire în domeniul Ingineriei industriale la nivelul 6 de calificare ce se asigură prin studii universitare de
licenţă.
Programul de studii Tehnologia construcţiilor de maşini pregăteşte specialişti pentru proiectarea
constructivă şi tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi
utilajelor specifice industriei constructoare de maşini, vizând în esenţă pregătirea fabricaţiei. Pregătirea tehnică
generală, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării şi prelucrării asistate de
calculator, este finalizată cu un pachet de discipline economice absolut necesare pentru formarea unei vederi
largi asupra domeniilor producţiei, proiectării/cercetării şi desfacerii produselor industriale.
Competenţe profesionale:
• Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei
industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale;
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Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu
reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice;
Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice
ingineriei industriale şi pentru proiectarea asistată a produselor;
Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare;
Proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricare;
Planificarea, conducerea şi asigurarea calităţii proceselor de fabricare;

Competenţe transversale:
• Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale
în condiţii de autonomie şi asistenţă calificată; promovarea raţionamentului logic, convergent şi
divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.), atât în limba română,
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Perspective în carieră:
Ţinând cont de importanţa evidentă a acestui program de studii în activitatea de producţie, cercetare şi
proiectare, se poate afirma fără rezerve că va fi mult solicitată în perspectivă pentru a asigura necesarul de
ingineri cu un nivel de pregătire competitiv, mai ales în situaţia unei economii normale, suple şi dinamice.
Absolvenţii programului de studii dobândesc o pregătire interdisciplinară care le permite să-şi desfăşoare
activitatea în toate ramurile industriale de producţie, în proiectare, în cercetare-dezvoltare, în desfacere de
produse, în mentenanţă şi în învăţământ.
Standarde ocupaţionale: Proiectant inginer mecanic, Inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice,
Inginer mecanic.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Analiză matematică; Chimie; Informatică aplicată; Geometrie descriptivă;
Ştiinţa şi ingineria materialelor; Metode numerice; Economie generală; Limba engleză; Educaţie fizică și
sport; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Tehnologia materialelor; Desen tehnic și infografică;
Știința și ingineria materialelor; Mecanică; Fizica; Tehnologia materialelor; Rezistenţa materialelor;
Mecanisme; Bazele proiectării asistate de calculator; Comunicare limbaj tehnic (limba engleză); Organe de
maşini; Toleranţe şi control dimensional; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Mecanica
fluidelor şi echipamente hidraulice; Practică de domeniu și de specialitate; Tratamente termice; Maşini unelte;
Tehnologia presării la rece; Teoria probabilităţilor şi statistică matematică; Managementul riscului; Bazele
ingineriei industriale; Scule aşchietoare; Bazele generării suprafeţelor pe MU; Utilaje şi dispozitive de presare
la rece; Maşini unelte cu CN; Tehnologia construcţiilor de maşini; Dispozitive tehnologice; Design industrial;
Servomecanisme, traductori, senzori utilizați în mecatronică; Managementul calităţii; Fabricarea pieselor din
mase plastice si compozitie; Management industrial; Optimizarea tehnologiilor de fabricație; Acţionări hidropneumatice; Practică pentru proiectul de diplomă.
Discipline opţionale: Termotehnică şi maşini termice/Vibraţiile maşinilor şi utilajelor; Ecologie și
protecția mediului/Tribologie; Electrotehnică/Electrotehnică şi maşini electrice; Metoda elementului finit/
Electrotehnologii; Proiectare funcţională/Fabricarea pieselor din mase plastice și compozitie; Electronică şi
automatizări/Elemente de electronică; Managementul producției și al operațiunilor/Managementul întreținerii
sistemelor de producție; Logistică/Ergonomie.
Discipline facultative: Limba germana; Resurse naturale şi utilizările lor, Elemente de drept şi
legislaţie economică; Formarea competențelor antreprenoriale; Curs practic de terminologie în limba
maghiară; Limba romani; Curs practic de orientare şi dezvoltare în carieră; Comunicare managerială; Audit
financiar.
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Inginerie economică industrială
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Ramura de ştiinţă: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Domeniul de licenţă: Inginerie şi management
Programul de studii universitare de licenţă: Inginerie economică industrială,
Durata studiilor: 4 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
240 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Inginer
Programul de studii de licenţă Inginerie economică industrială din domeniul Inginerie şi management
a fost acreditat în anul 2000 şi reacreditat în 2010 şi 2015. Activitatea programului de studii este coordonată de
Facultatea de Inginerie prin Departamentul de Inginerie industrială şi Management.
Misiunea programului de studii este cea de formare a tinerilor specialişti pentru încadrare pe piaţa
muncii în producţia industrială, cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, servicii comerciale sau de consultanţă şi
expertiză, inclusiv în învăţământ.
Inginerul economist este specialistul capabil să proiecteze, să organizeze, să gestioneze şi în final să
conducă sisteme integrate alcătuite din oameni, materiale şi echipamente, precum şi să genereze ansamblul de
relaţii care racordează aceste sisteme la mediul economico-social în care ele evoluează, totul în scopul
optimizării activităţilor industriale.
Mediul de activitate al inginerului economist este extrem de divers. Acesta îşi poate desfăşura
activitatea atât în mediul industrial, cât şi în cel comercial, în construcţii, pe pieţele financiare şi monetare, în
structuri ale administraţiei locale sau de stat, etc. În companii el poate fi găsit ca manager la diferite niveluri
funcţionale sau de execuţie (de la şef de compartiment sau formaţie de lucru, până la vârful ierarhiei
companiei) sau ca executant în activităţi care solicită cadre cu pregătire multilaterală, cu cunoştinţe tehnice şi
economice de marketing, distribuţie, organizare şi personal, prognoză, planificare şi analiză, asigurarea
calităţii, logistică, consulting.
Competenţele profesionale:
• Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi
managementului, pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti;
• Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale;
• Utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea de sarcini
specifice ingineriei şi managementului;
• Evaluarea economică, planificarea şi conducerea proceselor şi a sistemelor logistice şi de
producţie;
• Gestiunea resurselor organizaţiei, asigurarea calităţii producţiei şi managementul dezvoltării
organizaţionale;
• Proiectarea tehnico-economică şi îmbunătăţirea produselor şi proceselor industriale.
Competenţele transversale:
• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor
de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare eferente şi a riscurilor aferente;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri
Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română,
cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Perspective în carieră:
Programul de studii se bucură de un mare prestigiu şi de apreciere din partea mediului economic.
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Marea majoritate a managerilor apreciază, pe baza experienţei personale, că mixul dintre tehnic şi economic cu
ingrediente de natură socială şi juridică este pregătirea cea mai adecvată funcţiei manageriale. Îmbinarea
gândirii creative a inginerului cu gândirea normativă a economistului este un binom care aduce activitatea
managerială în realitate.
Planul de învăţământ al programului de studii este corelat cu cerinţele pieţei muncii: gândire creatoare
fundamentată cu argumente economice, competenţe de utilizare a tehnicii de calcul, adaptarea la piaţă şi
participarea la circuitul economic mondial prin cunoaşterea limbilor străine.
Standarde ocupaţionale: Logistician gestiune flux, Programator fabricatie/lansator fabricatie, Analist
calitate.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Analiză matematică; Chimie; Informatică aplicată; Geometrie descriptivă;
Ştiinţa şi ingineria materialelor; Metode numerice; Bazele economiei; Limba engleză; Educaţie fizică și sport;
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Tehnologia materialelor; Desen tehnic și infografică;
Mecanică; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Fizică; Microtehnologii; Rezistenţa
materialelor; Bazele managementului; Proiectare asistată de calculator; Managementul logisticii; Toleranţe şi
control dimensional; Mecanisme și organe de mașini; Comunicare limbaj tehnic (limba engleză); Bazele
ingineriei sistemelor; Contabilitate; Utilaje de fabricaţie; Tehnologii de fabricaţie; Ingineria valorii; Modelarea
şi simularea sistemului de producție; Ingineria sistemelor de producţie; Legislaţie și administrare europeană;
Dispozitive tehnologice; Analiza proiectelor de investiții; Utilaje de fabricație; Electronică și automatizări;
Practică de domeniu și de specialitate; Managementul proiectelor; Diagnosticul şi evaluarea sistemelor de
producţie; Design industrial; Managementul resurselor umane; Bazele sistemelor mecatronice; Sisteme
informatice în management; Managementul calităţii; Comunicare managerială; Economia intreprinderii;
Managementul producției; Managementul IMM-urilor; Managementul aprovizionării; Practică pentru
proiectul de diplomă.
Discipline opţionale: Electrotehnică/Electrotehnică şi maşini electrice; Termotehnică şi echipamente
termice/Prelucrări prin așchiere; Marketing/Management strategic; Mecanica fluidelor şi echipamente
hidraulice/Tribologie;
Statistică
economică/Managementul
riscului
în
afaceri;Tehnologii
de
fabricaţie/Tehnologii și echipamente de control; Drept/Legislaţia muncii; Managementul dezvoltării durabile/
Managementul mediului;.
Discipline facultative: Limba germană; Resurse naturale şi utilizările lor; Formarea competențelor
antreprenoriale; Curs practic de terminologie în limba maghiară; Limba romani; Curs practic de orientare şi
dezvoltare în carieră; Audit financiar; Metoda elementului finit/Utilaje şi echipamente de producţie; Materiale
inteligente.
Automatică şi informatică aplicată
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Ramura de ştiinţă: Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Domeniul de licenţă: Ingineria sistemelor
Programul de studii universitare de licenţă: Automatică şi informatică aplicată
Durata studiilor: 4 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
240 credite +10 credite la examneul de finalizare a studiilor
Diploma: Inginer
Programul de studii universitare de licenţă Automatică şi informatică aplicată este acreditat şi a fost
evaluat periodic în 1997, 2003, 2008 şi 2013. Activitatea programului de studii este coordonată de Facultatea
de Inginerie prin Departamentul de Inginerie electrică şi Calculatoare.
Misiunea programului de studii este aceea de a asigura inginerilor absolvenţi cunoştinţe teoretice
precum şi competenţe şi abilităţi practice, specifice domeniului ingineriei sistemelor automate, de a asigura un
cadru de educaţie superioară, corespunzător ciclului de studii de licenţă.
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Competenţe profesionale:
• Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie
mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor;
• Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si
comunicatiilor;
• Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a
proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator;
• Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz
general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică
aplicată;
• Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată,
utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe
microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate;
• Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri şi asigurare a calităţii, în
contexte economice şi manageriale.
Competenţe transversale:
• Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor
codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi
responsabilă;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor şi
atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
Perspective în carieră:
Absolvenţii programului de studii dobândesc o pregătire care le permite să-şi desfăşoare activitatea în
toate ramurile industriale de producţie, în proiectare, în cercetare-concepţie, în asigurarea mentenanţei şi în
învăţământ.
Standarde ocupaţionale: Inginer automatist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer de
cercetare în automatică.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Fizică;
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Limba engleză; Educaţie fizică și sport; Economie
generală; Grafică asistată de calculator; Matematici speciale; Informatică aplicată; Electrotehnică; Circuite
electronice liniare; Chimie; Sisteme de operare; Analiza și sinteza dispozitivelor numerice; Mecanică;
Măsurări şi traductoare; Metode numerice; Ingineria sistemelor automate; Teoria sistemelor; Electronică
digitală; Maşini electrice şi acţionări; Arhitectura calculatoarelor; Sisteme automate; Optimizări; Modelare
identificare şi simulare; Reţele de calculatoare; Fiabilitate şi diagnoză; Proiectarea sistemelor software
complexe; Echipamente de automatizare electrice și electronice; Practică de domeniu și de specialitate;
Inteligenţă artificială; Programarea aplicaţiilor de timp real; Sisteme adaptive și robuste; Sisteme de conducere
a proceselor continue; Automate şi microprograme; Sisteme dinamice cu evenimente discrete; Tehnologii
WEB; Transmisia datelor; Managementul proiectelor; Practică pentru proiectul de diplomă.
Discipline opţionale: Calitatea energiei în sisteme de acționare electrică/Programare orientată pe
obiecte; Electronică de putere/Circuite periferice și interfețe de proces; Sisteme cu microprocesoare/Logică
computațională; Robotică/Instrumentație; Sisteme de achiziții de date/SCADA – Sisteme de supervizare,
conducere și achiziție distribuită; Baze de date/Proiectarea algpritmilor.
Discipline facultative: Curs practic de orientare și dezvoltare în carieră; Limbă străină; Formarea
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competențelor antreprenoriale; Limba romani; Sociologie; Terminologie în limba maghiară; Microcontrolere
în automotive; Integrare europeană; Audit financiar; Comunicare managerială.

Ingineria sistemelor electroenergetice
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Ramura de ştiinţă: Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Domeniul de licenţă: Inginerie energetică
Programul de studii universitare de licenţă: Ingineria sistemelor electroenergetice,
Durata studiilor: 4 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
240 credite +10 credite la examneul de finalizare a studiilor
Diploma: Inginer
Programul de studii universitare de licenţă Ingineria Sistemelor Electroenergetice este acreditat şi a
fost evaluat periodic în 1995, 2008 şi 2015. Activitatea programului de studii este coordonată de Facultatea de
Inginerie prin Departamentul de Inginerie electrică şi Calculatoare.
În cadrul programului de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice se pregătesc ingineri în
domeniile producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice. Specializarea asigură
absolvenţilor o pregătire corespunzătoare în ceea ce priveşte utilizarea calculatoarelor şi a sistemelor
informatice moderne în domeniul electroenergetic.
Misiunea programului de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice se integrează cu cea a
universităţii, didactică şi de cercetare ştiinţifică, iar obiectivul central este de a pregăti specialişti în domeniul
sistemelor de energie şi al sistemelor electrice de putere, cu un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei
de inginer, licenţiat în Inginerie Energetică. Parcurgerea programului de studii şi obţinerea calificării
universitare presupune acumularea de cunoştinţe teoretice, completate de competenţe/abilităţi practice în
domeniu/specializare.
Competenţe profesionale:
• Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente
sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice;
• Explicitarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din
cadrul sistemelor de utilizare a energiei;
• Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi
instalaţiilor energetice;
• Utilizarea critic-constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor energetice,
corelat cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie;
• Utilizarea creativă şi inovativă a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea
reţelelor electrice.
Competenţe transversale:
• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condiţiilor de finalizare a acestora,
a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei;
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi de formare
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.), atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Perspective în carieră:
Prin pregătirea primită, inginerii absolvenţi ai programului de studii Ingineria Sistemelor
Electroenergetice vor avea acces, pe piaţa forţei de muncă, în domeniile: centrale electrice, unităţi
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specializate de transport şi distribuţie a energiei electrice, agenţii de reglementare în domeniul energiei,
companii specializate de producere şi comercializare a echipamentelor electrice, electronice şi automatizări
industriale, companii ce implementează şi exploatează surse regenerabile de energie.
Standarde ocupaţionale: Inginer sisteme electroenergetice; Inginer proiectant energetician; Inginer rețele
electroenergetice; Inginer electrician; Auditor electroenergetic; Inginer centrale fotovoltaice; Inginer
centrale eoliene.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră liniară geometrie analitică şi diferenţială; Fizică;
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Limba engleză; Educaţie fizică și sport; Economie
generală; Chimie; Informatică aplicată; Grafică asistată de calculator; Matematici speciale; Electrotehnică;
Electronică; Mecanică şi rezistenţa materialelor; Măsurări electrice și electronice; Tehnologia materialelor;
Termotehnică; Metode numerice; Surse regenerabile; Maşini şi acţionări electrice; Materiale electrotehnice;
Arhitectura calculatoarelor; Electronică de putere; Echipamente electrice; Optimizări; Reţele electrice; Sisteme
cu microprocesoare; Staţii şi posturi de transformare; Practică de domeniu și specialitate; Instalaţii electrice de
joasă tensiune; Sisteme electroenergetice; Automatizarea proceselor electroenergetice; Tehnica tensiunilor
înalte; Calitatea energiei electrice; Management; Utilizarea energiei electrice; Protecţii în sisteme
electroenergetice; Practică pentru proiectul de diplomă.
Discipline opţionale: Mecanica fluidelor/Bazele hidraulicii; Teoria reglării automate/Conversia
energiei; Producerea energiei electrice şi termice/Mașini hidraulice; Fiabilitate/Partea electrică a centralelor și
stațiilor; Sisteme SCADA/Energia și mediul; Optimizări în electroenergetică/Electrotehnologii; Achiziţia şi
prelucrarea datelor/Transmisii de date.
Discipline facultative: Curs practic de orientare și dezvoltare în carieră; Limbă străină; Formarea
competențelor antreprenoriale; Limba romani; Sociologie; Terminologie în limba maghiară; Microcontrolere
în automotive; Integrare europeană; Audit financiar; Comunicare.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE
Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, 540088, Tîrgu Mureş, ROMÂNIA
Tel. / Fax 0265-236034
Tradiţiile învăţământului academic umanist din Tîrgu Mureş încep în anul 1960, prin înfiinţarea
Institutului Pedagogic de 3 ani. Încă de la debut, acesta funcţionează cu două secţii, pe parcursul anilor fiind
pregătite cadre didactice în următoarele specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie,
matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, matematică, educaţie fizică, institutori. În anii următori, chiar dacă
profilul umanist s-a transformat într-un profil tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist şi-a
continuat activitatea în domeniul educaţional şi ştiinţific. În spiritul tradiţiei universitare, Facultatea de Ştiinţe
şi Litere îşi începe activitatea în anul 1993, ca o componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu Mureş,
alături de Facultatea de Inginerie şi de Colegiul Universitar. În momentul de faţă, în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe şi Litere există o ofertă diversificată de specializări, factor stimulator de creare a unei atmosfere propice
desfăşurării unei activităţi didactice şi ştiinţifice la nivelul exigenţelor universitare.
Facultatea de Ştiinţe şi Litere are un caracter complex, alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns
legată de situaţia şi cerinţele economice din România de azi. Studenţii şi cadrele didactice beneficiază în timp
real de ultimele noutăţi economice, sociale, ştiinţifice şi didactice. Toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi
Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al lumii moderne. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe
şi Litere este de a pregăti specialişti cu o paletă largă de cunoştinţe generale şi ştiinţifice. Pregătirea studenţilor
vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de
a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale. Prin modul de organizare, prin calitatea actului
educaţional şi ştiinţific, Facultatea de Ştiinţe şi Litere este o componentă importantă a “societăţii educaţionale”
româneşti.
Întreaga activitate didactică este coordonată de departamentele de specialitate existente în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe şi Litere: Departamentul de Informatică, Departamentul de Filologie şi Departamentul de
Istorie şi Științe Politice. Laboratoarele în care se desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare sunt dotate
conform standardelor universitare, folosirea tehnicii de calcul şi a Internet-ului devenind o practică comună
pentru toate specializările Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. Programele de studii existente în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe şi Litere sunt fie acreditate, fie autorizate de către ARACIS. Procesul didactic are la bază planuri de
învăţământ elaborate conform standardelor universitare naţionale şi internaţionale. Sistemul de Credite
Transferabile asigură libertatea studenţilor de a participa la cursuri şi în alte centre universitare din ţară sau
străinătate. Pentru fiecare specializare se asigură şi posibilitatea de a frecventa cursurile Departamentului de
pregătire a personalului didactic, oferindu-li-se un plus de oportunităţi absolvenţilor. Un număr însemnat de
lucrări cu caracter didactic se găsesc în biblioteca Universităţii: cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare
de lucrări sau proiecte, site-uri educaţionale, CD-uri educaţionale, toate constituind suportul pus la dispoziţia
studenţilor pentru buna desfăşurare a procesului educaţional. În cadrul facultăţii noastre funcţionează şase
specializări la nivel de licenţă şi cinci specializări la nivel de masterat. De asemenea, în cadrul Facultății de
Științe și Litere este acreditat programul de An pregătitor de limbă română. Un element extrem de important
este acela că Facultatea de Ştiinţe şi Litere este singura facultate din Universitatea “Petru Maior” care
organizează programe de studii la toate nivelele de pregătire universitară: licenţă, masterat şi doctorat, în
domeniile Filologie și Istorie.
Cercetarea ştiinţifică este o componentă de bază a activităţii desfăşurate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe
şi Litere. Activitatea cadrelor didactice şi a studenţilor are în vedere următoarele elemente: realizarea unor
lucrări de cercetare pe grupuri organizate în centrele de cercetare ştiinţifică; realizarea unor lucrări de cercetare
în colective mixte cu Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române din Târgu-Mureş sau cu revista
„Vatra”, în domeniul istoriei, filologiei, sociologiei şi pedagogiei, precum şi în alte domenii înrudite; contracte
de cercetare angajate de colective de cadre didactice, prin granturi anuale propuse competiţiei naţionale și
internaționale sau cu agenţii economici interesaţi. Planul general al activităţilor ştiinţifice din Facultatea de
Ştiinţe şi Litere are în vedere următoarele elemente: obţinerea unor granturi de cercetare; colaborări ştiinţifice
cu agenţii economici din judeţul Mureş şi alte zone geografice; valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în
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publicaţii de prestigiu naţional şi internaţional pentru o cât mai bună recunoaştere ştiinţifică a Facultăţii de
Ştiinţe şi Litere.
Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere este fundamentat pe concepţia potrivit căreia
cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă fundamentală a activităţii academice. Trebuie subliniat faptul că,
începând cu anul 2005, Facultatea de Ştiinţe şi Litere organizează conferinţele internaţionale Integrarea
europeană – între tradiţie şi modernitate şi Comunicare, context, interdisciplinaritate, precum şi alte
conferinţe şi simpozioane internaţionale şi naţionale în domeniul informaticii, istoriei, filologiei și științelor
sociale și politice. Din anul 2005, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere există patru centre de cercetare
acreditate instituţional: Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX, în domeniul
filologiei şi Centrul de cercetare ştiinţifică a elitelor româneşti, în domeniul istoriei, Centrul de cercetare
Sisteme computaţionale avansate, în domeniul informaticii şi Centrul de Cercetare in Lingvistica Aplicata si
Studii Culturale. O mărturie a dinamicii activităţii ştiinţifice din facultatea noastră o reprezintă granturile de
cercetare obţinute, precum şi cele două publicaţii ştiinţifice, Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia şi
Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, incluse în baze de date internaţionale. Trebuie menţionat, de
asemenea, că un număr de șapte cadre didactice ale facultăţii au calitatea de conducători de doctorat.
Facultatea de Ştiinţe şi Litere este implicată într-un număr important de proiecte de colaborare
internaţională cu numeroase universităţi de prestigiu din străinătate. Aceste relaţii se materializează prin
cooperări ştiinţifice, didactice, administrative la nivelul cadrelor didactice universitare, precum şi la nivelul
studenţilor. Proiectele de cooperare internaţională iniţiate, Tempus, Phare, Erasmus, Socrates, Leonardo etc.,
au asigurat posibilitatea de a colabora cu unele universităţi de prestigiu, din care amintim: National University
of Ireland, Galway – Irlanda, IUFM Versailles, Haute Ecole Charlemagne, Letterkenny Institute of
Technology, Universitatea Corvinus, Università degli Studi di Lecce, National Technical University of
Athens, IUT Angers, Katholieke Universiteit Leuven, Free University of Amsterdam, University of Plymouth,
University of Valencia, Sapienza Università di Roma. Printre proiectele de colaborare internaţională ale
Facultăţii de Ştiinţe şi Litere putem aminti: Distributed Data Processing of Education and Retraining in Data
Transmision and Distributed Processing Networks; Romanian College in Computer Sciences and Engineering;
Advanced Educational Technologies. Un număr important de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe şi Litere au
beneficiat de stagii de pregătire în cadrul universităţilor partenere din Europa. Aceasta a permis realizarea unor
materiale ştiinţifice şi didactice care au fost valorificate în procesul educaţional universitar.
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ŞI LITERE
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019
3 ani, Învățământ cu frecvență (IF), 180 credite transferabile
Domeniul

Programul de studii

Durata
de studii

Statutul
Programului de
studii (A/AP)*

Cifra de
şcolarizare
acreditată

Informatică

Informatică

3 ani

A

75

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română –
Limba şi literatura engleză

3 ani

A

100

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate
(engleză-franceză)

3 ani

A

60

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

3 ani

A

75

Istorie

Istorie

3 ani

A

50

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

3 ani

AP

50

Ştiinţe politice

Studii de securitate

3 ani

AP

30

TOTAL FACULTATE
*A –program de studii acreditat
*AP- program de studii autorizat provizoriu

440

DESCRIEREA PROGRAMELOR DE STUDII
ŞCOLARIZATE DE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE
Informatică
Domeniul fundamental: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Ramura de ştiinţă: Informatică
Domeniul de licenţă: Informatică
Programul de studii universitare de licenţă: Informatică
Durata studiilor: 3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în informatică
Misiunea programului de studiu: Programul de studiu pregătește informaticieni care vor fi capabili să
lucreze în următoarele profesii: profesor de informatică în învățământul gimnazial, analist, programator,
proiectant sisteme informatice, administrator de rețea de calculatoare, administrator baze de date, asistent de
cercetare în matematică informatică, asistent de cercetare în informatică.
Competenţe profesionale:
• Programarea în limbaje de nivel înalt;
• Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;
• Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar;
• Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale;
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Proiectarea şi gestiunea bazelor de date;
Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare;
Folosirea conceptelor şi tehnicilor inteligenţei artificiale la rezolvarea unor probleme din lumea reală.

Competenţe transversale:
• Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul
didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a
normelor de etică profesională;
• Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea
capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse;
• Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a
capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de
comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Departamentul de Informatică, care asigură pregătirea de bază a studenţilor de la această secţie,
dispune de un corp profesoral cu experienţă, precum şi cadre didactice asociate invitate din alte centre
universitare.
Pregătirea de specialitate este asigurată în săli de curs şi seminarii, laboratoare bine dotate cu
echipamente moderne şi de un nod de comunicaţie Internet, care asigură un acces rapid la informaţiile
ştiinţifice conţinute în baze de date răspândite în întreaga lume.
Această specializare urmăreşte să răspundă cererii sociale crescânde cât şi interesului manifestat de
generaţiile tinere pentru aceste domenii de vârf în viaţa contemporană.
Absolvenţilor programului de studii Informatică le este deschisă o linie de Masterat patronată de
Departamentul de Informatică: Tehnologia informaţiei.
Perspective în carieră:
Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învățământ gimnazial; analist; programator; administrator de
rețea de calculatoare; administrator baze de date; programator de sisteme informatice.
Disciplinele studiate: Planul de învăţământ a fost astfel elaborat încât să acopere categoriile de cunoştinţe
care sunt efectiv utilizate în activitatea curentă din acest domeniu și care corespund perspectivelor de
dezvoltare a informaticii.
Discipline obligatorii: Analiză matematică/Algoritmi fundamentali/Arhitectura sistemelor de
calcul/Fundamentele programării/Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială/Metode avansate de
programare/Programare orientată pe obiect/Structuri de date/Educaţie fizică/Limba engleză/Algoritmica
grafurilor/Baze de date/Sisteme de operare/Tehnici avansate de programare/Calcul numeric/Ecuaţii
diferenţiale și cu derivate parțiale/Logică matematică și computaţională/Reţele de calculatoare/ Criptografie/
Probabilități şi statistică/Sisteme de gestiune a bazelor de date/Dezvoltarea aplicațiilor Web/Limbaje formale
şi compilatoare/ Redactare și comunicare științifică și profesională/Probabilistică şi statistică matematică/
Proiect informatică/Practica (cu companii de specialitate).
Discipline opţionale: Medii și instrumente de programare sau Metode formale în
informatică/Dezvoltarea aplicațiilor mobile sau Programare paralelă, concurentă și distribuită/Inteligență
articifială sau Automate, calculabilitate și complexitate/Tehnici de optimizare sau Modelare și
simulare/Inginerie software sau Cercetări operaționale/Securitatea sistemelor informatice sau Geometrie
computațională.
Discipline facultative: Programarea aplicațiilor în timp real/Formarea competențelor
antreprenoriale/Sisteme cu microprocesoare/Limba romani/Limba engleză/Audit financiar/Proiecte
economice.
Discipline psihopedagogice: Psihologia educaţiei/Introducere în pedagogie + Teoria şi metodologia
curriculumului/Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării/Didactica specializării
informaticii/Practică pedagogică – informatică.
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Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE
Ramura de ştiinţă: Filologie
Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură
Programul de studii universitare de licenţă: Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Durata studiilor:
3 ani (6 semestre), învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în filologie
Misiunea programului de studii de licenţă:
• formarea de specialişti cu pregătire superioară la nivelul actual al dezvoltării ştiinţei şi culturii
naţionale şi universale;
• crearea condiţiilor pentru ca absolvenţii programului de studii universitare de licență să-şi formeze
competenţele şi abilităţile care să le permită să activeze corespunzător şi responsabil în statul de drept,
liber şi democrat;
• antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în vederea formării viitorilor cercetători la
nivelul ştiinţei, culturii şi tehnologiei contemporane;
• participarea membrilor comunităţii academice la realizarea programelor naţionale şi internaţionale de
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare culturală.
Competenţe:
Competenţe profesionale:
C 1.utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii
universale şi comparate;
C2. comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română/ modernă (engleza);
C 3. descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc al limbii române;
C 4. prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare române;
C 5. descrierea nivelurilor fonetic, lexical, gramatical, sintactic și stilistic ale limbii moderne B (engleza) şi
utilizarea acestora în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală;
C6. analiza textelor literare în limba B (engleză), în contextual tradiţiilor literare din cultura de referinţă.
Competenţe transversale:
CT1. utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
CT2. relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;
CT3. organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare
personală şi profesională.
Standarde ocupaţionale: Profesor în învățământul gimnazial – 233002; Consilier învățământ – 235103,
Documentarist (studii superioare) – 262203.
Perspective în carieră: Absolvenţii programului de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză, prin pregătirea oferită de planurile şi procesul de învăţământ, în care sunt implicate cadre
didactice titulare şi cercetători cu competenţe recunoscute în domeniu, au posibilitatea de a se remarca, pe
lângă activităţile didactice de profil, în domenii conexe – publicistică, arhivistică, muzeografie,
biblioteconomie – pentru care au o bună pregătire şi orientare prin studiul şi însuşirea unor noţiuni de cultură
generală şi de specialitate. De asemenea, acestora li se asigură un fundament pentru pregătirea academică, ce
le permite continuarea activităţii de cercetare prin studii aprofundate, masterat şi doctorat.
Absolvenţilor programului de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi literatura
engleză li se oferă posibilitatea de a-şi continua studiile la unul dintre programele de studii de masterat
gestionate de către Departamentul de Filologie: Istoria literaturii şi sistemul criticii literare și AngloAmerican Studies (în limba engleză).
Disciplinele studiate:
Discipline obligatorii:
Limba română contemporană (Lexicologie)/ Limba engleză contemporană (Lexicologie)/ Literatura
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română (Literatura veche, premodernă)/ Literatura engleză (Literatura engleză veche - Romantism)/ Etnologie
și folclor/ Comunicare orală – engleză/ Lingvistică generală/ Limba latină/ Educaţie fizică/ Limba română
contemporană (Fonetică)/ Limba engleză contemporană (Fonetică)/ Literatura română – Epoca marilor
clasici/ Literatura engleză – Victorianismul/ Lingvistică comparată a limbilor romanice/ Comunicare scrisă engleză/ Teoria literaturii/ Practica de specialitate/ Educaţie fizică/ Limba română contemporană (Morfologie)/
Limba engleză contemporană (Morfologie)/ Literatura română (1900 - 1944)/ Literatura americană/ Varietăți
teritoriale ale limbii române/ Literatura comparată – modernitate, avangardă, postmodernitate/ Educaţie fizică/
Limba română contemporană (Sintaxă)/ Limba engleză contemporană (Sintaxa)/ Literatura română - Perioada
contemporană/ Inițiere în metodologia de cercetare științifică/ Literatura engleză (sec. XX)/ Filosofia/ Educaţie
fizică/ Literatura universală/Stilistică/ Practica limbii române/ Practica limbii engleze/ Curs special sintaxă:
Aspecte controversate/ Limba contemporană engleză - Traduceri și retrovesiuni/ Elaborarea lucrării de licenţă.
Discipline opţionale:
Semestrul 3 – Istoria limbii engleze/ Istoria limbii engleze literare
Semestrul 3 – Istoria limbii române/ Istoria limbii române literare
Semestrul 4 – Metode și abordări în literatura comparată/ Poetici romantice
Semestrul 4 – Curs special de literatura română Romantismul românesc/ Iluminismul
Semestrul 5 – Mituri și literatură engleză/ Realismul magic
Semestrul 5 – Curs special: Literatura multietnică/ Literatura afro-americană/ Literatura asiatică-americană
Semestrul 5 – Curs special lit. română I.L. Caragiale/ Simbolismul românesc
Semestrul 6 – Teoria culturii/ Teoria receptării
Semestrul 6 – Curs special de literatură americană Literatura și filmul american postbelic / Noua Anglie în
literatură și cultură / Proza scurtă contemporană
Semestrul 6 – Estetică generală/Introducere în estetică
Semestrul 6 – Curs special lit. Română Lucian Blaga/ Tudor Arghezi
Discipline facultative: Limba italiană 1/Curs practic de orientare şi dezvoltare în carieră/Limba italiană
2/Limba romani, Biblioteconomie /Audit financiar/Teoria și practica presei/Proiecte economie.
Discipline psihopedagogice: Psihologia educaţiei/ Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi
metodologia curriculum-ului)/Pedagogie II(Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării)/
Managementul clasei de elevi/Didactica B – gimnaziu - Didactica limbii şi literaturii române/Didactica
predării limbii şi literaturii engleze/Practică pedagogică (limba şi literatura română)/Practică pedagogică
(limba şi literatura engleză).
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Limbi moderne aplicate
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE
Ramura de ştiinţă: Filologie
Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate
Programul de studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)
Durata studiilor:
3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în limbi moderne aplicate
Misiunea programului de studii de licenţă:
Misiunea programului de studii este didactică şi ştiinţifică de formare a tinerilor specialişti pentru
încadrare pe piaţa muncii: în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică, precum şi în servicii de consultanţă şi
expertiză. Misiunea principală a programului de studii este de a pregăti specialişti pentru învăţământ şi
cercetare în raport cu cerinţele actuale de competitivitate şi competenţă, promovarea unei oferte educaţionale
în sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale şi naţionale în conformitate cu standardele
specifice domeniului.
Competenţe:
Competenţe profesionale:
C1. comunicarea efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru
generos de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în
vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European Comun de Referinţă
pentru Limbi);
C2. aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere/ retroversiune şi mediere scrisă şi orală din limbile B sau C în
limba A în domenii de interes larg şi semispecializate;
C3. aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei,
folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date etc.), stăpânirea bazelor tehnoredactării
şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare a documentelor pe calculator şi a tehnicilor de
arhivare a documentelor;
C4. organizarea de evenimente profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi de comunicare
profesională şi instituţională în limbile A, B si C (prezentarea firmei şi a produselor/ serviciilor acesteia,
protocol, târguri şi expoziţii etc.);
C5. relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor
cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale programului de studii
universitare;
C6. comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi culturală.
Competenţe transversale:
CT1. gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros,
eficient şi responsabil; respectarea normelor de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate);
CT2. aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea
activităţii grupului şi economisirea resurselor;
CT3. identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue;
CT4. organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare
personală şi profesională;
CT5. comunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru
larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în
vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European Comun de Referinţă
pentru Limbi);
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CT6. aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B sau C în limba A şi
retur în domenii de interes larg şi semispecializate;
CT7. aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei,
folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi
corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare a documentelor pe calculator şi a tehnicilor de
arhivare a documentelor ;
CT8. organizarea de evenimente profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi de comunicare
profesională şi instituţională în limbile A, B şi C (prezentarea firmei şi a produselor/serviciilor acesteia,
protocol, târguri şi expoziţii);
CT9. relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea
unor cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării;
CT10. comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi
culturală.
Standarde ocupaționale: Traducător (studii superioare) - 264306; Interpret - 264302; Interpret relații
diplomatice – 264303.
Perspective în carieră: Absolvenţilor programului de studii universitare de licenţă Limbi moderne aplicate
(engleză-franceză) li se oferă posibilitatea de a-şi continua studiile universitare la masteratul Anglo-American
Studies (în limba engleză).
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie/ Limba franceză contemporană. Fonetică și lexicologie/
Tehnici de comunicare orală și scrisă - engleză/ Tehnici de comunicare orală și scrisă – franceză/ Introducere
în drept/ Curs practic de limbă engleză/ Curs practic de limbă franceză/ Lingvistica generală/ Educaţie fizică/
Civilizaţie anglo-americană/ Civilizaţie francofonă/ Teoria și practica traducerii – engleză/ Teoria și practica
traducerii – franceză/ Introducere în economie/ Media și comunicare - engleză/ Media și comunicare –
franceză/ Statutul și deontologia profesiei de traducător/ Practica de specialitate/ Educaţie fizică/ Limba
engleză contemporană Morfologie/ Limba franceză contemporană Morfologie/ Traduceri specializate 1engleză/ Traduceri specializate 1 – franceză/ Limba, cultura și literatura engleză/ Introducere în terminologie
engleză/ Introducere în terminologie franceză/ Educaţie fizică/ Limba engleză contemporană Sintaxă/ Limba
franceză contemporană Sintaxă/ Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă – RO-EN/ Inițiere în
interpretarea simultană și consecutivă - RO-FR/ Limba, cultura și literatura franceză/ Educaţie fizică/
Traduceri specializate 2 – engleză/ Traduceri specializate 2- franceză/ Analiza discursului/ Mediere lingvistică
și culturală EN/ Mediere lingvistică și culturală FR/ Tipologia discursului/ Inițiere în interpretarea simultană și
consecutivă 2 – EN-RO/ Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă 2 - FR-RO/ Elaborarea lucrării de
licenţă
Discipline opţionale:
Semestrul 3 - Limba modernă pentru obiective specifice – engleză/ Traducere literară engleză
Semestrul 3 - Limba modernă pentru obiective specifice – franceză/ Traducere literară franceză
Semestrul 4 - Traducere asistată informaţional/ CAT tools
Semestrul 4 - Teoria culturii/ Introducere în sociolingvistică
Semestrul 4 - Gramatica normativă/ Limba română aplicată
Semestrul 5 - Corespondență profesională engleză/ Writing skills for specific purposes
Semestrul 5 - Corespondență profesională franceză/ Expression écrite pour objectives spécifiques
Semestrul 5 - Limba italiană 1/ Limba germană 1
Semestrul 6 - Limbaje de specialitate/ Corespondență de afaceri
Semestrul 6 - Curs special de literatură americană Literatura și filmul american postbelic/ Noua Anglie în
literatură și cultură/ Proza scurtă contemporană
Semestrul 6 - C. S franceză: Istoria socio-culturală a literaturii de expresie franceză/ Imaginar lingvistic și
literar francofon
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Semestrul 6 - Limba italiană 2/ Limba germană 2
Discipline facultative: Curs practic de orientare şi dezvoltare în carieră/ Psiholingvistica/ Limba romani/
Birotică/ Audit financiar/ Istoria artei/ Estetică generală/ Proiecte economice.
Discipline psihopedagogice: Psihologia educaţiei/Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi
metodologia curriculum-ului)/Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării)/
Managementul clasei de elevi/Didactica B – gimnaziu - Didactica limbii şi literaturii române/Didactica
predării limbii şi literaturii engleze/Practică pedagogică (limba şi literatura română)/Practică pedagogică
(limba şi literatura engleză).
Comunicare şi relaţii publice
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe ale comunicării
Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării
Programul de studii universitare de licenţă: Comunicare şi relaţii publice
Durata studiilor:
3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 de credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în ştiinţe ale comunicării
Misiunea programului de studii de licenţă:
• formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare şi sectoare social-economice şi
culturale;
• misiune integratoare a societăţii locale cu comunitatea academică naţională şi internaţională; articularea
permanentă la valorile culturale şi ştiinţifice internaţionale;
• cercetarea pentru adevăr, deziderat fundamental al misiunii universităţii, materializat prin cercetare
fundamentală, aplicativă şi dedicată;
• promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane regionale
şi naţionale;
• transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii, astfel încât universitatea, prin serviciile şi
cercetarea dedicată, să realizeze cu alte organizaţii parteneriate de cooperare în dezvoltarea regională;
• elaborarea unei strategii pentru afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii
instituţionale.
Competenţe:
Competenţe profesionale:
C1. identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul
ştiinţelor comunicării;
C2. utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);
C3. identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;
C4. realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice;
C5. asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de
comunicare.
Competenţe transversale:
CT1. rezolvarea în mod realist, cu argumentare atât teoretică, cât şi practică, a unor situaţii profesionale
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
CT2. aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe
paliere ierarhice;
CT3. autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.
Standarde ocupaționale: Specialist în relații publice – 243201; Purtător de cuvânt - 243206; Profesor în
învățământul gimnazial - 233002.
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Perspective în carieră: Programul de studii universitare de licență Comunicare şi Relaţii Publice oferă
diplomă de licenţiat în Ştiinţele comunicării şi urmăreşte să creeze şi să dezvolte abilităţi necesare profesiei de
PR, consilier în comunicare şi relaţii publice.
Disciplinele studiate în facultate
Discipline obligatorii:
Fundamente ale ştiinţelor comunicării/ Introducere în relaţii publice/ Fundamente ale sistemului mass-media/
Introducere în publicitate/ Tehnici de comunicare în limba engleză I/ Design de interfețe/ Educaţie fizică 1/
Retorică/ Metode de cercetare în ştiinţele sociale/ Gândire critică/ Elaborarea unui produs de relaţii publice cu
ajutorul calculatorului/ Tehnici de comunicare în limba engleză II/ Design publicitar/ Educaţie fizică 2/
Managementul relațiilor publice/Etică/Tehnici de lucru specializate/Elaborarea unui produs de relații publice
cu ajutorul mijloacelor audio-video/Comunicare internă/ Educaţie fizică 3/ Comunicarea cu presa/ Redactarea
materialelor de relații publice/Semiotică/Patrimoniu documentar cultural și științific/ Educaţie fizică 4/Tehnici
de redactare/ Deontologie profesională/ Relaţii publice sectoriale/ Multimedia/ Comunicare interculturală/
Elaborarea lucrării de licenţă.
Discipline opţionale:
Semestrul 3 – Istoria presei / Genurile presei
Semestrul 4 – Comunicare interpersonală şi de grup/ Planificare media
Semestrul 5 – Legislație în domeniul comunicării / Dreptul comunicării
Semestrul 5 – Creație în publicitate / Organizarea de evenimente
Semestrul 5 – Editare de limbaje web/ Producție și editare multimedia
Semestrul 5 – Istoria filosofiei /Filosofia comunicării
Semestrul 6 – Managementul agenției de publicitate / Media planning
Semestrul 6 – Comportamentul consumatorului / Marketing
Semestrul 6 – Publicitate on line / Elaborarea unui produs de publicitate
Discipline facultative:
Curs practic de orientare şi dezvoltare în carieră /Psiholingvistica/Limba romani
Retorica modernă/Audit financiar/Istoria artei/Proiecte economice
Discipline facultative DPPD - Modul pedagogic: Psihologia educaţiei/Pedagogie I (Fundamentele
pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculum-ului)/Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi
metodologia evaluării)/Managementul clasei de elevi/Didactica B – gimnaziu/Practică pedagogică.
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Istorie
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE
Ramura de ştiinţă: Istorie
Domeniul de licenţă: Istorie
Programul de studii universitare de licenţă: Istorie
Durata studiilor:
3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în istorie
Misiunea programului de studii de licenţă:
• formarea de specialişti în domeniul istoriei, conform standardelor ştiinţifice şi educaţionale, naţionale şi
europene;
• crearea condiţiilor ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi
paradigme a educaţiei, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi
responsabil în statul de drept şi democrat;
• perfecţionarea continuă a conţinutului procesului didactic, prin elaborarea planurilor de învăţământ şi a
programelor analitice în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale din domeniul „istoriei”,
aşa încât compatibilizarea curriculară să facă funcţional sistemul de credite transferabile;
• antrenarea în număr cât mai mare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică, în vederea creşterii nivelului
pregătirii lor, dar mai ales a formării ca cercetători cu spirit critic şi inovativi în munca lor;
• participarea membrilor comunităţii academice la programe de cercetare ştiinţifică, naţionale şi
internaţionale, la dezvoltarea culturală în plan regional şi naţional, la educarea valorilor citadine.
Competenţe:
Competenţe profesionale:
C1. Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric.
C2. Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor.
C3. Prezentarea orală (cu suport tehnic vizual) şi scrisă a unui fapt istoric oarecare, în condiții prestabilite.
C4. Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie
chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).
C5. Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale
unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia, istoria artei, economia,
psihologie, filozofia etc.).
C6. Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau
probleme istorice de complexitate medie.
Competenţe transversale:
CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor
profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi
respingerea plagiatului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
Standarde ocupaţionale: Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Istoric - 263302;Cod COR 2633
Ocupaţii posibile conform COR: Secretar institut, facultate - 235901; Referent relaţii externe - 242215;
Documentarist - 262203; Lector carte - 262205; Istoriograf - 263303; Lector presă / editură - 264209;
Tehnoredactor - 264218; Ziarist - 264219; Redactor rubrică - 264223; Referent de specialitate administraţia
publică - 242204; Asistent de cercetare în istorie – 263308.
Perspective în carieră: Misiunea principală a programului de studii de licenţă Istorie este aceea de a pregăti
cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar, precum şi specialişti în domeniul cercetării istorice, a
mass-mediei dar și a administrației publice locale și naționale, în aspecte precum cultură și patrimoniu sau
relații internaționale. De asemenea absolvenții se pot îndrepta spre o carieră în domeniul arhivisticii,
muzeologiei și altele.
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Absolvenţilor programului de studii de licenţă Istorie le sunt deschise cele două linii de Masterat
patronate de Departamentul de Istorie şi Științe Politice: Elitele, cultură şi construcţia europeană şi Istoria
mondială, sisteme şi relaţii internaţionale. Studiile masterale deschid posibilitatea de a urma studii doctorale
în domeniul istoriei.
Disciplinele studiate în facultate
Discipline obligatorii:
Preistorie/ Introducere în istoria antică universală/ Introducere în istoria antică a României/ Istoriografie
generală şi românească/ Știinţe auxiliare ale istoriei/Limba modernă 1/ Educaţie fizică/ Introducere în istoria
medievală universală/ Introducere în istoria medievală a României/ Istoria Bizanţului/ Limba izvoarelor
istorice – latină/ Introducere în arheologie/ Limba modernă 2/ Educaţie fizică/ Practică de specialitate 1/
Introducere în istoria modernă universală/ Introducere în istoria modernă a României/ Istoria şi teoria artei/
Limba modernă 3/ Educaţie fizică 3/ Introducere în istoria universală a sec. XX/ Istoria României în sec. XX/
Istoria integrării europene/ Paleografie și epigrafie (româno-chirilică)/ Limba modernă 4/ Informatică aplicată
la specialitate/ Educaţie fizică 4/ Practica de specialitate 2/ Introducere în muzeologie/ Curente și metode în
istoriografia românească/ Doctrine și partide politice moderne/ Naţiuni şi naţionalisme în Europa modernă/
Antropologie culturală/ Elaborarea lucrării de licenţă.
Discipline opționale:
Semestrul III – C.S. Istoria femeilor /Epoca marilor migrații
Semestrul III – C.S. Elitele româneşti în sec. XIX-XX / Istoria sistemului educaţional românesc în societatea
modernă şi contemporană
Semestrul IV – Sisteme de securitate în antichitate / Război și societate în lumea medievală
Semestrul V – Arheologie funerară/ Principatul lui Augustus
Semestrul V – C.S. Europa în sec. XVI/Renaştere şi Reformă în Europa
Semestrul V – C.S. Europa Centrală şi de Est / Istoria Balcanilor
Semestrul V – Secolul XX: secolul totalitarismelor / Istoria diplomaţiei în sec. XX
Semestrul VI – C.S. Viaţa intelectuală în România (1871-1940) / Minoritari și majoritari în România
interbelică
Semestrul VI – Istoria cărţii şi a bibliotecilor / Colecții și muzee în Transilvania
Semestrul VI – Societate și cultură în secolul XIX / Societate și cultură în renaștere
Semestrul VI – Relații internaționale în Europa sec. XX / Politica externă și de securitate a SUA
Discipline facultative:
Principii de bază ale conservării patrimoniului /C.P. Dezvoltare şi orientare în carieră/ Mentalităţi colective în
Evul Mediu românesc/Limba romani/ Istoria evreilor din Transilvania/Castele nobiliare din Transilvania/Audit
financiar/Proiecte economie.
Discipline facultative DPPD - Modul pedagogic: Psihologia educaţiei/ Introducere în pedagogie + Teoria şi
metodologia curriculumului/ Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării/ Didactica
specializării istoriei/ Practică pedagogică – Istorie.
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Ştiinţe politice
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
Programul de studii universitare de licenţă: Ştiinţe politice
Durata studiilor:
3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în ştiinţe politice
Misiunea programului de studii de licenţă:
• formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor politice, conform standardelor ştiinţifice şi educaţionale
naţionale şi europene;
• crearea condiţiilor ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi
paradigme a educaţiei, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi
responsabil în statul de drept şi democrat;
• perfecţionarea continuă a conţinutului procesului didactic, prin elaborarea planurilor de învăţământ şi a
programelor analitice în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale din domeniul ştiinţelor
politice, astfel încât compatibilizarea curriculară să facă funcţional sistemul de credite transferabile;
• antrenarea în număr cât mai mare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică, în vederea creşterii nivelului
pregătirii lor, dar mai ales a formării ca cercetători cu spirit critic şi inovativi în munca lor;
• participarea membrilor comunităţii academice la programe de cercetare ştiinţifică, naţionale şi
internaţionale, la dezvoltarea culturală în plan regional şi naţional, la educarea valorilor cetăţeneşti.
Competenţe:
Competenţe profesionale:
CP1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în înțelegerea, analizarea si evaluarea organizării
socio-politice
CP2. Elaborarea şi gestionarea proiectelor, planurilor, programelor şi acţiunilor social-politice
CP3. Utilizarea metodologiilor de analiză a sistemelor social-politice
CP4. Proiectarea de strategii politice în contexte locale, regionale, naționale și globale
CP5. Susţinerea, promovarea şi comunicarea unor idei şi valori sociale si politice
CP6. Asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice si private
Competenţe transversale:
CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi
de circulație internațională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere
ierarhice
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele
pieţei muncii
Standarde ocupaţionale: Comentator publicist - 264201; Editorialist - 264207; Politolog – 263304.
Perspective în carieră: Pe parcursul anilor de studii, specializarea Ştiinţe Politice doreşte să pregătească
specialişti în domeniul politologic. Absolvenţii vor putea urma o carieră în instituţii publice din ţară şi
străinătate precum în instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii internaţionale sau
regionale, în sistemul mediatic, ca publicişti şi editorialişti. O altă direcţie de orientare a carierei viitorilor
absolvenţi este zona organizaţiilor non-guvernamentale naţionale sau internaţionale. De asemenea, absolvenţii
pot urma o carieră în institute de cercetare, asociaţii culturale, redacţiile unor publicaţii de specialitate şi
reviste.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Introducere în Științe politice/ Gândire critică/ Studii de guvernanță și guvernare/ Economie politică/ Instituții
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și politici europene/ Limbă engleză 1/ Educație fizică 1/ Filosofie politică/ Drept constituțional și
administrativ/ Metodologia cercetării în științele sociale/ Politici publice/ Politică externă și de securitate a
României / Limbă engleză 2/ Educație fizică 2/ Sociologie politică/ Guvernanță internațională și regională/
Societate civilă și democratizare/ Limbă engleză 3/ Educație fizică 3/ Teoria relațiilor internaționale/ Partide și
sisteme electorale/ Democraţia şi democratizare (teorii ale democraţiei)/ Politici și strategii anticorupție/
Limbă engleză 4/ Practică de specialitate/ Comunicare politică/ Politică românească/ Introducere în politicile
comune ale UE/ Informatică aplicată/ Studii de Securitate/ Instituţii politice/ Analiza electorală/ Elaborarea
lucrării de licență.
Discipline opţionale:
Semestrul III – Sistemul european al drepturilor omului / Metodologii în studiul Științelor Sociale
Semestrul III – Globalism și globalizare / Economie internațională
Semestrul IV – Analiza violenței politice / Politici regionale
Semestrul V – Analiza politicilor publice / Istoria ideilor politice
Semestrul V – Gen și politică / Antropologie politică
Semestrul V – Instituții și organizații de securitate, ordine și siguranță publică/ Securitatea documentelor
Semestrul VI – Drept internațional și comunitar / Construcție europeană
Semestrul VI – Leadership și negociere / Relații internaționale în secolul XX-XXI
Semestrul VI – Curs Special: Europa Central Estică /Politica externă și de securitate Comună a Uniunii
Europene
Discipline facultative:
Probleme fundamentale ale lumii contemporane /Antisemitism, Holocaust, genocid, epurare etnică. Traiectorii
istorice și diplomatice/Studii de intelligence/Identitate națională si europeană/Guvernanță și teoriile
securității/NATO si managementul securității internaționale/ Comunicare Interculturală și integrare.
Studii de securitate
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe politice
Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice
Programul de studii universitare de licenţă: Studii de securitate
Durata studiilor:
3 ani, învăţământ cu frecvenţă (IF),
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Diploma: Licenţiat în științe politice
Misiunea programului de studii de licenţă:
• formarea de specialişti în domeniul studiilor de securitate, conform standardelor ştiinţifice şi
educaţionale naţionale şi europene;
• crearea condiţiilor ca absolvenţii universităţii, respectiv ai specializării, să se formeze conform unei noi
paradigme a educaţiei, dobândind competenţe şi abilităţi care să le permită în viitor să activeze liber şi
responsabil în statul de drept şi democrat;
• crearea unei mase critice de absolvenți conștienți de nevoile strategice ale României și capabili să creeze
strategii multidimensionale în instituțiile în care vor activa în conformitate cu imperativele naționale,
europene și euro-atlantice
• antrenarea în număr cât mai mare a studenţilor în cercetarea ştiinţifică, în vederea creşterii nivelului
pregătirii lor, dar mai ales a formării ca cercetători cu spirit critic şi inovativi în munca lor;
• utilizarea cadrului social multietnic și multicultural al Tîrgu-Mureșului pentru educarea unor tineri
capabili să orienteze entitățile în care vor activa în cadrul multietnic și multicultural al Europei.
• Pregătirea de personal compatibil cerințelor NATO
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Competenţe:
Competenţe profesionale:
CP1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înțelegerea, analizarea si evaluarea organizării
socio-politice.
CP2. Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii
CP3. Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii
CP4. Interpretarea şi valorificarea eficientă a informațiilor în organizațiile publice si private
CP5. Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse
CP6. Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi instituțiilor publice și
private
Competenţe transversale:
CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei
limbi de circulație internațională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere
ierarhice
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii
Standarde ocupaţionale: Consultant de securitate - 2421113; consilier instituţii publice – 111204, Politolog 263304; Cod COR
Perspective în carieră: Pe parcursul anilor de studii, programul de studii: Studii de securitate doreşte să
pregătească specialişti în domeniul securității, privite sub aspect multidimensional. Absolvenţii vor putea urma
o carieră în instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii internaţionale sau regionale, ca
publicişti şi editorialişti, instituții aparținând structurilor de ordine publică și securitate naționale și
internaționale. O altă direcţie de orientare a carierei viitorilor absolvenţi este zona consultanților de securitate
și analizei de risc, organizaţiilor non-guvernamentale naţionale sau internaţionale. De asemenea, absolvenţii
pot urma o carieră în institute de cercetare, redacţiile unor publicaţii de specialitate şi reviste.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Introducere în studii internaționale și de securitate/ Introducere în Ştiinţe politice/ Probleme fundamentale ale
lumii contemporane/ Instituții și proces decizional în Uniunea Europeană/ Gândire critică/ Limbă engleză 1/
Educaţie fizică 1/ Filosofie politică/ Metodologia cercetării în ştiinţele sociale/ Studii de intelligence/ Drept
constituțional și administrativ/ Politica externă și de securitate a României/ Limbă engleză 2/ Educaţie fizică
2/ Securitatea documentelor / Guvernanță și teoriile securității/ Instituții și organizații de securitate, ordine și
siguranță publică/ Limba engleză 3/ Educaţie fizică 3/ Informatică aplicată/ Teoria relațiilor internaționale și
studiilor de securitate/ Alianțe și organizații internaționale de securitate/ Limba engleză 4/ Practica de
specialitate/ Securitate europeană și problematica minorităților naționale și etnice /Analiza riscurilor
neconvenționale în societatea contemporană/ NATO și managementul securității internaționale/ Politica
externă și de securitate a SUA/ Geopolitica și istoria Orientului Mijlociu contemporan/ Război rece. Cultură și
politici strategice/ Leadership și negociere/ Politica externă și de securitate Comună a Uniunii Europene/
Elaborarea lucrării de licenţă.
Discipline opţionale:
Semestrul III – Globalism și globalizare /Gen și politică
Semestrul III – Sistemul european al drepturilor omului / Sociologie politică
Semestrul IV – Geoeconomie și afaceri internaționale / Analiza violenței politice
Semestrul IV – Intelligence economic/ Politici și strategii anticorupție
Semestrul V – Antropologie politică/ Comunicare interculturală și integrare
Semestrul V – Securitate cibernetică / Geopolitica și istoria Orientului Mijlociu contemporan
Semestrul VI – Curs Special: Europa Central Estică / Terorism și contraterorism
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Semestrul VI – Sisteme de securitate în antichitate / Relații Internaționale în secolele XX-XXI
Semestrul VI – Drept internațional și comunitar / Forțe pentru operații speciale din NATO și UE
Discipline facultative:
Drept internaţional /Etică politică/Stat de drept și constituționalism/ Terminologia în limba maghiară/ Limbă,
cultură şi instituţii italiene/Antisemitism, Holocaust, genocid, epurare etnică.Traiectorii istorice și diplomatice/
Religie și globalizare: rețele și pericole transnaționale/Artă și strategie militară.

59

Ghid admitere LICENŢĂ

An universitar 2018-2019

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE,
JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Str.Livezeni, nr.69, Tîrgu Mureş, ROMÂNIA, Tel. / Fax 0265-219034

Învăţământul superior economic, juridic şi administrativ, din Tîrgu Mureş s-a impus, ca urmare a
cerinţelor mediului economic şi social în arealul local şi regional. În anul 1993, s-a constituit, în
structura Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a universităţii mureşene, prima specializare economică de
licenţă: Managementul firmei. În anul 1995, a fost înfiinţată specializarea Administraţie publică, iar
în anul 2000, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune. Evoluţia pozitivă a acestor
specializări, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic şi juridicoadministrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 – 2003, cele trei specializări să fie
reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş cu învăţământ de
lungă durată, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative (FSEJA sau Facultatea). În
anul 2003, a fost autorizată specializarea Drept, din anul 2004 specializările Economia comerţului,
turismului şi serviciilor şi Finanţe şi bănci. În prezent, toate specializările precizate anterior, sunt
acreditate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitate în urma
evaluărilor externe ARACIS. La specializările menţionate, luând în considerare tendinţele de
internaţionalizare, începând cu anul 2017 s-a autorizat si specializarea Economia comerţului,
turismului şi serviciilor în limba englezăiar din anul 2018, am lărgit paleta de specializări cu un nou
programul autorizat ARACIS, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Învăţământul de licenţă este organizat şi la forma cu frecvenţă redusă, Facultatea asigurând prin
intermediul Centrului I.F.R., pregătirea studenţilor la specializările Management, Contabilitate şi
informatică de gestiune şi Drept.
În cadrul Facultăţii sunt organizate următoarele programe de studii masterale: Managementul
afacerilor (2 ani), Managementul resurselor umane (2 ani), Contabilitate şi audit (2 ani), Masterat
profesional european în administraţia publică (2 ani), Gestiune financiar bancară (2 ani),
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii (2 ani), Instituţii judiciare şi profesii liberale
(1 an) şi Achiziţii publice (1an).
Învăţământul de masterat este organizat şi la forma cu frecvenţă redusă, Facultatea asigurând prin
intermediul Centrului I.F.R., pregătirea studenţilor la specializarea Managementul afacerilor (2 ani).
Un număr de aproximativ 300 de masteranzi studiază, în prezent, la programele masterale ale
Facultăţii.
Cei peste 1300 de studenţi care se află în proces de instruire şi pregătire profesională, la toate formele
de învăţământ, generează, pentru corpul profesoral şi administrativ al Facultăţii noastre,
responsabilităţi deosebite, pe care şi le asumă cu maximă seriozitate din perspectiva calităţii actului
educaţional.
În vederea înfăptuirii menirii sale, Facultatea noastră se sprijină pe efortul şi aportul celor peste 60 de
cadre didactice titulare şi asociate, cu experienţă didactică şi ştiinţifică remarcabile şi pe contribuţia
cadrelor tinere, dornice de afirmare, cei care reprezintă viitorul acestei Facultăţi.
Un rol semnificativ îl au colaboratorii, specialişti din cadrul organizaţiilor profesionale şi companiilor
mureşene care, prin aportul lor la actul didactic, asigură o îmbinare armonioasă între învăţământ şi
activitatea economico - socială.
Cele trei departamente, pe care se sprijină Facultatea noastră, constituie, în esenţă, nuclee de
cercetare, de afirmare şi de consolidare a specializărilor: Departamentul de Management - Economie,
Departamentul de Finanţe - Contabilitate şi Departamentul de Drept şi Administraţie publică.
Contribuţia colectivelor din departamente la consolidarea şi bunul mers al Facultăţii se reflectă în
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calitatea actului didactic, în cărţile tipărite, cursuri elaborate, materiale didactice, participarea la
sesiuni ştiinţifice, publicaţii în reviste, cercetare aplicativă, etc. Această contribuţie evoluează pozitiv,
înscriindu-se pe traiectoria dezvoltării Facultăţii şi Universităţii.
Activitatea de cercetare este marcată prin prezenţa cadrelor didactice ca autori de cărţi, studii şi
articole, prin participarea la conferinţe organizate în ţară şi străinătate, prin organizarea de
evenimente, simpozioane si work-shopuri în cadrul Facultăţii.
Oferta de formare profesională prin programele de studii de licenţă şi masterat este dimensionată
judicios, an de an, iar în raport cu cererea reuşim să avem studenţi cu care colaborăm în condiţii de
eficienţă, scopul urmărit fiind o bună formare profesională. În sprijinul acestei afirmaţii, stau
statisticile care demonstrează un grad ridicat de inserţie profesională a absolvenţilor Facultăţii noastre
pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană. Un grad ridicat de interes este îndreptat către accesul
în profesiile liberale din domeniile juridic (avocaţi, notari publici, magistraţi), economic (experţi
contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori, practicieni în insolvenţă) şi de afaceri
(întreprinzători, manageri de agenţii de turism, consultanţi în afaceri, etc.).
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative are o structură instituţională complexă
dar în acelaşi timp funcţională. Oferta noastră de formare profesională este susţinută corespunzător
prin cursuri, seminarii şi lucrări practice corelate cu cerinţele şi exigenţele dinamice ale economiei şi
ale societăţii. Studenţii şi corpul profesoral au la dispoziţie o bibliotecă bine structurată, cu un fond
de carte semnificativ şi adecvat, cursuri universitare, culegeri de probleme şi reviste.
În cadrul Facultăţii, studenţii şi organizaţiile studenţeşti sunt antrenate în activităţi de cercetare,
social-culturale şi sportive, precum şi în procesul de conducere universitară. Aceste activităţi sunt
stimulate prin implicarea asociaţiilor studenţeşti precum: Liga Studenţilor UPM, Asociaţia AIESEC
sau ELSA, dar şi a următoarelor cercuri de cercetare ştiinţifică: Cercul de drept administrativ "Tudor
Drăganu", Cercul "Jus Iuventutis", Cercul studenţesc de Drept Privat, Cercul de Drept Penal "Bona
Fides", Cercul de Turism, Cercul de Economie, Cercul de Contabilitate, Cercul de Finanţe.
Participarea Universităţii „Petru Maior" din Tîrgu-Mureş la programele europene de cooperare
interuniversitară ERASMUS+ permite unui mare număr de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Administrative să beneficieze atât de burse de studii în străinătate, cu durate
cuprinse între o lună, semestru sau an, cât şi de burse de tip internship pentru două luni la companii
şi organizaţii din străinătate.
Iată câteva dintre aceste universităţi : FHS Kufstein Tirol University, Austria; Haute Ecole
Charlemagne, Belgia; Universite de Strasbourg, Franţa; Universite Montesqieu-Bordeaux IV, Franţa;
Universite de Versailles Saint Quentin, Franţa; Universite Catholoque de Lille, Franţa; Jade
Univerity Wilhelmshaven, Germania; Wismar University of Technology, Germania; University of
Athens, Grecia; Universita del Salento, Lecce, Italia; Universita "Carlo Cattaneo", Italia; Universita
Lum Jean Monnet, Italia; Sor - Trondelag University College, Norvegia; Warsaw Management
Academy, Polonia; Technical University of Kosice, Slovacia; Universidad de Castilla - La Mancha,
Spania; Pamukkale University, Turcia; Batman University, Turcia; Firat University, Turcia; Corvinus
University, Budapesta, Ungaria; University of Miskolc, Ungaria; University of Debrecen, Ungaria;
Pazmany Peter Katolikus University, Ungaria.
Mobilităţile efectuate în cadrul programului ERASMUS+ au beneficiat de recunoaştere academică a
perioadelor de studii, practicându-se sistemul european de credite transferabile. Facultatea noastră
încurajează mobilităţile academice atât pentru studenţi, cadre didactice şi pentru personalul
administrativ. Experienţele dobândite au efecte benefice, determinând dezvoltarea personală,
profesională, schimbul intercultural, în cadrul relaţiilor internaţionale, contribuind la creşterea
prestigiului Facultăţii noastre cu fiecare nouă generaţie de boboci şi de absolvenţi!
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI
ADMINISTRATIVE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
3 ani, Învăţământ cu frecvenţă -IF / Învăţământ cu frecvenţă redusă - IFR 180 credite transferabile
Drept - 4 ani IF /IFR, 240 credite transferabile

Domeniul

Management

Specializarea
de referinţă

Durata
de
studii

Statutul
specializării
(A/AP)**

Cifra de
şcolarizare
propusă spre
aprobare la
MEN *

Cifra de
şcolarizare
aprobată
ARACIS

IF

IFR

IF

IFR

Management

3 ani

A/A

70

60

75

75

Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor

3 ani

A

70

-

100

-

Economia
comerţului,
turismului şi
serviciilor - în
limba engleză

3 ani

AP

25

-

50

-

Contabilitate

Contabilitate şi
informatică de
gestiune

3 ani

A/A

70

60

90

75

Finanţe

Finanţe şi Bănci

3 ani

A

70

-

75

-

Administraţie
publică

3 ani

A

60

-

100

-

Drept

4 ani

A/A

90

60

100

75

Pedagogia
învăţământului
primar şi
preşcolar

3 ani

AP

60

60

-

Administrarea
afacerilor

Ştiinţe
administrative
Drept
Ştiinţe ale
educaţiei

TOTAL FACULTATE
* - Cifra de şcolarizare, pentru anul universitar 2018-2019
** - A –acreditat; AP – autorizat provizoriu

695

875
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DESCRIEREA PROGRAMELOR DE STUDII ŞCOLARIZATE DE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Management
Domeniul fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
Domeniul de licenţă: Management
Program de studiu de licenţă: Management
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF, 3 ani - învăţământ cu frecvenţă redusă IFR 180 credite + 10 credite pentru examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Absolventul programului de studiu de licenţă dobândeşte competenţe pentru exercitarea
funcţiilor managementului în organizaţii şi instituţii (planificare, demers strategic, organizare,
antrenare, coordonare şi control). Exercitarea acestor competenţe permite absolventului să ocupe o
mare varietate de poziţii, cum ar fi: specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei
economice, consultant în management, consilier/expert/referent/economist în management, consilier
economic; director de program; director vânzări; director/director adjunct, inspector-sef; director
economic; manager informatii pentru afaceri; manager marketing (tarife, contracte, achizitii);
manager achizitii; manager aprovizionare; manager relatia cu furnizorii; manager de zona; logistician
gestiune flux; auditor intern; manager de operatiuni/produs; manager proiect; manager de inovare;
manager imbunatatire procese; administrator societate comerciala; manager de proiect in parteneriat
public privat; specialist resurse umane; manager de produs; brand manager; asistent de cercetare
economist in management; manager al sistemelor de management al calitatii; manager al sistemelor
de management de mediu; asistent manager.
De asemenea are capacitatea de a iniţia şi a dezvolta propria afacere precum şi de a administra
afaceri ale terţilor.
Competenţe profesionale:
• Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al
organizaţiei prin diagnosticare şi analiza SWOT;
• Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
• Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi
realocare de resurse şi activităţi);
• Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare şi control-evaluare;
• Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mica
complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
• Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi
procedurilor manageriale.
Competenţe transversale:
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
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de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Perspective în carieră:
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă pot continua studiile la cursurile de
masterat profesional, organizate de către Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş sau se pot
integra în diferite societăţi cu capital de stat sau privat.
Absolvenţii Facultăţii, pe baza pregătirii primite, vor putea exercita competent şi eficient
diferite activităţi manageriale la nivelul societăţilor comerciale, pot înfiinţa sau administra
întreprinderi mici sau mijlocii cu capital privat.
Structura disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ asigură o temeinică pregătire
economică, însuşirea celor mai moderne teorii şi practici manageriale în domeniul marketingului şi al
informaticii, cunoştinţe de contabilitate, finanţe, statistică, resurse umane, comportament
organizaţional, etc.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Economie (Microeconomie) / Matematică/ Informatică / Comunicare
în afaceri în limba străină/ Contabilitate/ Comunicare şi negociere în afaceri/Economia întreprinderii/
Educaţie fizică/ Management/ Economie (Macroeconomie)/ Statistică/ Contabilitate financiară/
Dreptul afacerilor/ Marketing/ Econometrie/ Finanţe/ Sociologie/ Management internaţional/
Managementul producţiei/ Managementul inovării/ Finanţele întreprinderii/ Practică/ Managementul
resurselor umane/ Analiza economico-financiară/ Managementul serviciilor/ Managementul
investiţiilor/ Strategii manageriale/ Managementul calităţii/ Proiecte economice/ Analiza diagnostic şi
evaluarea întreprinderii/ Metodologia elaborării lucrării de licenţă.
Discipline opţionale: Management operaţional sau Managementul operaţiilor/ Logistică sau
Managementul aprovizionării şi vânzărilor/ Cercetări operaţionale sau Statistică microeconomică/
Informatică managerială sau Baze de date pentru management/ Tranzacţii comerciale sau Relaţii
economice internaţionale/ Managementul IMM-urilor sau Managementul micilor afaceri.
Discipline facultative: Curs practic de terminologie de specialitate în limba maghiară sau
Limba străină II 1/ Limba modernă C** - italiană/ Curs practic de terminologie de specialitate în
limba maghiară sau Limba străină II 2 sau Limba romani / Formarea competenţelor antreprenoriale/
Curs practic de terminologie de specialitate în limba maghiară sau Curs practic de orientare şi
dezvoltare în carieră sau Limba străină II 3/ Limba modernă D** - germană / Practică de specialitate
3.
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Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Domeniul fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice
Domeniul de licenţă: Administrarea Afacerilor
Program de studiu de licenţă: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF
180 credite + 10 credite pentru examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Prin prisma pregătirii riguroase în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor, absolvenţii
programului de studii vor dobândi cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice care să le permită să
coordoneze şi să gestioneze eficient activitatea de comerţ, turism şi servicii, precum şi iniţierea unor
afaceri în aceste domenii.
Ocupaţii posibile: consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în comert şi marketing;
cercetător economist în marketing; organizator activitate turism; director de camping; director de sat
de vacanţă; director de popas turistic; director restaurant; şef agenţie/oficiu turism; manager în
activitatea de turism; director de agenţie de turism tour- operatoare/detailistă/filială/sucursală;
director centru informare turistică; director de departament organizare evenimente; conducător de
pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană) logistician gestiune flux; documentarist
ordonanţare logistică; organizator activitate turism; analist servicii client; asistent comercial;
consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management; asistent de cercetare economist în
management; asistent de cercetare economist în marketing; analist în turism; agent de turism; agent
de turism tour-operator; agent de transport turistic intern; agent de asistenţă turistică; agent turism de
afaceri; funcţionar agenţie voiaj; administrator pensiune turistică; ghid de turism; ghid de turism
intern; ghid naţional de turism (tour-operator).
Competenţe profesionale:
• Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
• Comercializarea produselor/serviciilor;
• Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;
• Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;
• Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
• Asistenţă în managementul resurselor umane.
Competenţe transversale:
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
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Perspective în carieră:
Pentru viitorii absolvenţi ai programului de studii „Economia comerţului, turismului şi
serviciilor” există posibilitatea continuării pregătirii prin învăţământul de masterat profesional
organizat în cadrul instituţiei noastre.
Programul de studii universitare de licenţă „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”
pregăteşte specialişti, oameni de afaceri, în domeniile menţionate în vederea înfiinţării şi
administrării organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii în condiţiile economiei de piaţă. Structura
disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ asigură o temeinică pregătire economică, însuşirea
celor mai moderne teorii tehnici şi practici în domeniile: comercial, turistic, management, marketing,
al informaticii, cunoştinţe de contabilitate, finanţe, statistică, resurse umane, etc.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Economie (Microeconomie)/ Matematică/ Informatică/ Comunicare în
afaceri în limba străină/ Contabilitate/ Comunicare comercială/ Economia întreprinderii/ Educaţie
fizică/ Management/ Economie (Macroeconomie)/ Statistică/ Dreptul afacerilor/ Fundamentarea
ştiinţei mărfurilor/ Marketing/ Econometrie/ Finanţe/ Sociologie/ Management internaţional/ Comerţ
electronic/ Logistică/ Relaţii publice/ Tehnica operaţiunilor de turism/ Practică/ Managementul
resurselor umane/ Analiză economico-financiară/ Ecoturism şi turism rural/ Comportamentul
consumatorului/ Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor/ Resurse şi
destinaţii turistice/ Administrarea întreprinderii de comerţ, turism, servicii/ Proiecte economie/
Managementul calităţii/ Contabilitate managerială/ Metodologia elaborării lucrării de licenţă.
Discipline opţionale: Economie în servicii sau Economie comercială/ Cercetări operaţionale
sau Statistică microeconomică/ Tranzacţii comerciale sau Relaţii monetar financiare internaţionale/
Asigurări şi reasigurări sau Burse internaţionale de mărfuri/ Tehnologie hotelieră şi de restaurant sau
Tehnologii comerciale.
Discipline facultative: Curs practic de terminologie de specialitate în limba maghiară sau
Limba străină II 1/ Limba modernă C** - italiană / Curs practic de terminologie de specialitate în
limba maghiară sau Limba străină II 2 sau Limba romani / Formarea competenţelor antreprenoriale/
Curs practic de terminologie de specialitate în limba maghiară sau Curs practic de orientare şi
dezvoltare în carieră sau Limba străină II 3/ Limba modernă D** - germană / Practică economică 3.

Contabilitate şi informatică de gestiune
Domeniul fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
Domeniul de licenţă: Contabilitate
Program de studiu de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF, 3 ani - învăţământ cu frecvenţă redusă IFR 180 credite + 10 credite pentru examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economică; analist financiar;
asistent analist; cenzor; consilier financiar-bancar; revizor contabil; referent de specialitate financiarcontabilitate; consultant bugetar; administrator credite; lichidator; analist pret de revenire/costuri;
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controlor tezaur; controlor de gestiune; ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii
bancare);auditor intern în sectorul public; analist; , consultant în informatiă; administrator baze de
date.
Competenţe profesionale:
• Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea
entităţii/organizaţiei;
• Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
• Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau
fiscale;
• Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari;
• Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.
Competenţe transversale:
• Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii
de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei;
• Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Perspective în carieră:
Pentru viitorii absolvenţi ai programului de studii universitare de licenţă „Contabilitate si
informatică de gestiune” există posibilitatea continuării pregătirii prin învăţământul de tip masterat
organizat în cadrul instituţiei noastre.
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă pot continua studiile la cursurile
masteratului „Contabilitate şi audit” sau la alte masterate în domeniul economic organizate de
Facultatea noastră şi la alte universităţi din ţară. Pregătirea obtinută le asigură integrarea în diferite
societăţi comerciale cu capital de stat sau privat. Sistemul contabil reprezintă una din componentele
esenţiale ale economiei de piaţă şi cunoaşte în perioada actuală o reformă radicală, iar preocupările
pentru perfecţionarea şi dezvoltarea contabilităţii româneşti sunt evidente.
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă „Contabilitate şi informatică de
gestiune” îşi vor desfăşura activitatea profesională în cadrul tuturor organizaţiilor având ca obiectiv
înregistrarea, urmărirea şi controlul documentat cronologic şi sistematic al reproducţiei sociale sub
forma existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului economic al fiecărei unităţi. În perioada
anilor de studiu, studenţii vor asimila doctrinele economice şi contabile, îşi vor însuşi o serie de
metode practice şi proceduri de lucru specifice specializării pe care le vor putea valorifica în
activitatea profesională ulterioară la agenţii economici, instituţiile financiare bancare, societăţile de
consultanţă şi expertiză contabil.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Economie (Microeconomie)/ Informatică/ Matematică/ Marketing/ Management/ Dreptul
afacerilor/ Limbă străină/ Educaţie fizică/ Economie (Macroeconomie)/ Finanţe/ Contabilitate/
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Statistică/ Baze de date/ Comunicare în afaceri în limbă străină/ Contabilitate financiară I/
Contabilitatea instituţiilor de credit/ Gestiune financiară/ Econometrie/ Contablitate financiară II/
Contabilitate de gestiune/ Pieţe financiare/ Deontologie şi expertiză contabilă/ Contabilitate şi
gestiune fiscală/ Programarea calculatoarelor/ Practică/ Contabilitatea operaţiunilor speciale/ Analiză
economico-financiară/ Proiectarea sistemului informatic de gestiune/ Audit financiar/ Sisteme
informatice de asistare a deciziilor/ Audit intern/ Contabilitatea instituţiilor publice/ Evaluarea
întreprinderii/ Sisteme şi raportări financiare/ Fiscalitate/ Metodologia elaborării lucrării de licenţă.
Discipline opţionale:
Economie monetară sau Control financiar/ Asigurări şi reasigurări sau Contabilitatea
entităţilor fără scop patrimonial/ Control de gestiune sau Preţuri şi concurenţă/ Managementul şi
finanţarea investiţiilor sau Managementul afacerilor/ Finanţe publice sau Management bancar.
Discipline facultative:
Curs de terminologie în limba maghiară 3 sau Limba străină II 1/ Curs de terminologie în
limba maghiară 4 sau Limba străină II 2 sau Limba romani / Limbă modernă C**- italiană /
Comunicare şi negociere în afaceri/ Formarea competenţelor antreprenoriale/ Curs de terminologie în
limba maghiară 5 sau Curs practic de orientare şi dezvoltare în carieră sau Limba străină II 3/ Limbă
modernă D**- germană/ Proiecte economice/ Intership.

Finanţe şi Bănci
Domeniul fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe Economice
Domeniul de licenţă: Finanţe
Program de studii universitare de licenţă: Finanţe şi Bănci
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF
180 credite + 10 credite pentru examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe economice
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Ocupaţii posibile: asistent analist; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în
economia mediului; administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare); controlor tezaur;
inspector financiar-bancar; inspector asigurări; referent de specialitate financiar-contabilitate; dealer;
analist investitii; consultant plasamente valori mobiliare; agent capital de risc; consultant fiscal;
economist bancă; inspector financiar-bancar; inspector asigurari; ofiter bancar (credite, marketing,
produse si servicii bancare); administrator bancar/produs leasing; referent bancar/ societate leasing;
inspector de specialitate asigurări; inspector de specialitate subscriere; referent de specialitate
asigurari; inspector de risc; specialist sistem asigurari; expert/ inspector vamal; controlor vamal,
controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare); analist financiar.

Competenţe profesionale:
• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;
• Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare;
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Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice;
Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi
publice;
Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice;
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

Competenţe transversale:
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Perspective în carieră:
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă „Finanţe şi Bănci” pot practica în
calitate de economişti, în compartimente financiare şi de contabilitate din întreprinderi şi instituţii;
pot accede la calitatea de şefi de compartiment, manager financiar şi manager.
Posibilităţi de valorificare a competenţelor: economist în compartimentul financiar contabil al
întreprinderii şi al instituţiei, operator de ghişeu la bancă, operator vamal.
Funcţii: agent de asigurări, inspector financiar, inspector control de gestiune.
În băncile comerciale pot ocupa funcţii în timp, în întreaga ierarhie a structurilor bancare. În
instituţiile financiare pot îndeplinii orice funcţie de specialitate care presupune studii superioare în
profil financiar (inspector, auditor, şef de compartiment, director).
În contextul continuării pregătirii de specialitate, absolvenţii pot continua studiile la cursurile
de masterat şi postuniversitare organizate de universitatea noastră sau la alte universităţi din ţară.
În Universitatea „Petru Maior” avem în vedere masteratele: Gestiune Financiar-Bancară,
Contabilitate şi Audit, Managementul resurselor umane, Managmentul Afacerilor.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Marketing/ Matematică/ Informatică / Economie (Microeconomie) / Management/ Dreptul
afacerilor/ Limbă străină/ Educaţie fizică/ Economie (Macroeconomie)/ Contabilitate / Baze de date/
Finanţe/ Statistică/ Comunicare în afaceri în limbă străină/ Contabilitate financiară/ Finanţe
corporative I/ Asigurări şi reasigurări/ Econometrie/ Economie monetară/ Pieţe de capital/ Buget şi
trezorerie/ Operaţiunile instituţiilor de credit/ Finanţe publice/ Contabilitate de gestiune/ Practică/
Finanţe corporative II/ Analiză economico-financiară /Audit financiar/ Management bancar/ Etica
investiţiilor financiare/ Fiscalitate/ Evaluarea întreprinderii/ Finanţe internaţionale/ Gestiunea
financiară a instituţiilor publice/ Metodologia elaborării lucrării de licenţă.
Discipline opţionale:
Contabilitatea instituţiilor de credit sau Programarea calculatoarelor/ Sisteme informatice de
asistare a deciziilor sau Proiectarea sistemului informatic de gestiune/ Sisteme şi raportări financiare
sau Contabilitatea entităţilor fără scop patrimonial/ Control de gestiune sau Finanţe publice locale.
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Discipline facultative:
Curs de terminologie în limba maghiară 3 sau Limba străină II 1/ Curs de terminologie în
limba maghiară 4 sau Limba străină II 2 sau Limba romani/ Limbă modernă C**- italiană/
Comunicare şi negociere în afaceri/ Formarea competenţelor antreprenoriale/ Curs practic de
terminologie de specialitate în limba maghiară sau Limba străină II 3 sau Curs practic de orientare şi
dezvoltare în carieră/ Limbă modernă D**- germană/ Proiecte economice/ Intership.
Administraţie publică
Domeniu fundamentalde ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe administrative
Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative
Program de studii universitare de licenţă: Administraţie publică
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF, 180 credite + 10 credite la examenul de
finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe administrative
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Absolventul programului de studii de licenţă dobândeşte competenţe utile pentru exercitarea
funcţiilor şi atribuţiilor în cadrul administraţiei publice locale/ centrale dar şi în instituţii
publice/private(organizare, implementare, evaluare, coordonare, control). Exercitarea acestor
competenţe permite absolventului specializării ocuparea unor funcţii în cadrul administraţiei
financiare, direcţiei finanţelor publice, sectorului de fond funciar şi oficiul agricol, direcţiei de
autorizări şi disciplină în construcţii, stare civilă, control comercial şi autorizări servicii lucrative,
contencios administrativ, evidenţă alegători şi acţiuni electorale, licitaţii, protecţia mediului,
administrarea domeniului public şi privat, servicii de comunicare-protocol, relaţii publice, direcţii de
integrare europeană şi regională, statistică, servicii descentralizate ale guvernului şi ministerelor în
teritoriu, zone de dezvoltare regională.
Competenţe profesionale:
• Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a
structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;
• Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv
iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative;
• Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;
• Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională;
• Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei
profesionale;
• Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod
cooperant, flexibil şi eficient.
Competenţe transversale:
• Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale,
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale;
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Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice
în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală;
Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si modalităţilor
de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la
cerinţele pieţei muncii.

Perspective în carieră:
Absolvenţii programului de studii de licenţă „Administraţie publică” îşi pot continua studiile
la cursurile de masterat „Master Profesional European în Administraţie Publică” organizate de către
Universitatea „Petru Maior”. Absolvenţii se pot integra în diferite domenii ale administraţiei publice
la nivel central şi local, alte autorităţi publice din sistemul puterilor statului, organisme şi organizaţii
neguvernamentale de utilitate şi de interes public/privat.
În raport de stadiile de pregătire pot fi recrutaţi ca funcţionari publici de execuţie, funcţionari
publici superiori sau în cadrul categoriei înalţilor funcţionari, la organisme interne şi internaţionale,
de cooperare şi la organizaţii neguvernamentale, oportunităţi ivite în structurile de funcţionare ale
Uniunii Europene.
Funcţii: manager proiect, consilier armonizare legislativă, expert armonizare legislativă,
consilier administraţia publică, expert administraţia publică, inspector de specialitate administraţia
publică, referent de specialitate administraţia publică, consultant administraţie publică, reglementator,
agent de dezvoltare, administrator public, etc. În perspectivă, pot fi angajaţi funcţionari în diferite
organisme europene şi cooptaţi în programe ale Uniunii Europene şi ale guvernelor care cooperează
cu acestea.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Teoria generală a statului dreptului/ Drept constituţional şi instituţii
politice 1/ Ştiinţa administraţiei / Economie/ Comunicare de specialitate în limbă străină/ Drept civil
I. Partea generală/ Metodologia cercetării ştiinţifice/ Informatică în administraţia publică/
Comunicare în administraţia publică/ Drept constituţional şi instituţii politice 2/ Drept şi
administrarea afacerilor/Educaţie fizică şi sport/ Drept administrativ I. Partea generală/Drept
administrativ II. Partea speciala/ Drept civil. Drepturi reale/ Elemente de drept penal şi procedură
penală/ Politici publice/ Dreptul Uniunii Europene/ Etică şi deontologie în administraţia publică/
Managementul resurselor umane în administraţia publică/ Practică de specialitate/ Drept procesual
civil/ Dreptul muncii/Dreptul familiei/ Dreptul securităţii sociale/ Managementul serviciilor publice/
Proiectele comunităţilor locale/ Contenciosul administrativ/ Contabilitatea instituţiilor publice/
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului/ Elaborarea lucrării de licenţă.
Discipline opţionale: Sociologie sau Finanţe publice şi buget sau Investiţii publice/Aplicaţii în
informatică sau Matematici aplicate în administraţia publică sau Psihologia conducerii/ Istoria
administrativă şi economică a României sau Politici bugetare în administraţia publică sau
Administraţia publică în Uniunea Europeană/ Achiziţii publice sau Sisteme administrative comparate
sau Statistică în administraţia publică/ Corespondenţă şi tehnici de secretariat sau Planificare
strategică sau Statistică economică şi demografică / Elemente de drept internaţional public şi privat
sau Logică sau Elemente de urbanism/ Relaţii publice sau Fundamentele calităţii în sectorul public/
Legistică formală sau Tehnici şi metode ale adoptării deciziilor sau Legislaţie şi tehnică electorală/
Drept financiar şi fiscal sau Ştiinţe politice sau Dezvoltare şi planificare urbană/ Protecţia juridică
internaţională a drepturilor omului sau Doctrine politice sau Organizaţii şi relaţii internaţionale.
Discipline facultative: Limbă străină I/ Limbă străină II/ Curs practic de orientare şi
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dezvoltare în cariera sau Limbă străină III/ Limbă modernă-italiană/ Formarea competenţelor
antreprenoriale/ Limba romani sau Curs de terminologie în limba maghiară sau Limba străină
IV/Limbă moderna-germană/ Practica de specialitate.
Drept
Domeniu fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Ştiinte juridice
Domeniu de licenţă: Drept
Program de studii universitare de licenţă: Drept
Durata studiilor: 4 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF, 4 ani - învăţământ cu frecvenţă redusă IFR 240 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în drept
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Cunoştinţele teoretice şi practice acumulate în perioada pregătirii universitare creează pentru
absolvenţii care au obţinut diploma de licenţă, oportunitatea unor competenţe utile, în domenii
tradiţionale consacrate specialităţilor juridice: magistratură, consiliere juridică, exercitarea profesiilor
liberale cum sunt: avocatura, instituţia notarilor publici, instituţia executorilor judecătoreşti, partide
politice, instituţii interne şi externe privind apărarea drepturilor omului, mediatori, lichidatori,
instituţii de arbitraj comercial, consilieri şi experţi pe domeniul juridic la structurile parlamentare etc.
Competenţe profesionale:
• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
juridic;
• Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;
• Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale;
• Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul
european şi dreptul altor state;
• Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o
problemă de drept concretă;
• Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din
punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.
Competenţe transversale:
• Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului;
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate),
cu respectarea palierelor ierarhice;
• Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie
internaţională.
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Perspective în carieră:
Absolvenţii programului de licenţă pot continua studiile la cursurile post-universitare şi
masteratele „Instituţii judiciare şi profesii liberale” şi se pot încadra în domeniile specifice: justiţie,
parchet, administraţie publică, învăţământ şi presă, corpuri profesionale care desfăşoară activităţi
liberale, instituţii publice şi agenţi economici (consilier juridic). Funcţii: lichidator, administrator
judiciar, avocat, consilier forţă de muncă şi şomaj, expert forţă de muncă şi şomaj, agent consular,
ataşat diplomatic, consul, curier diplomatic, referent relaţii externe, consilier proprietate industrială
autorizat, expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului, expert achiziţii
publice, expert prevenire şi combatere a corupţiei, jurisconsult, procuror, judecător, magistrat
asistent, consilier de probaţiune, inspector de probaţiune, executor judecătoresc, expert jurist,
consilier de justiţie, referent de specialitate în justiţie, notar, registrator carte funciară, mediator,
secretar primărie, prefectură.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Teoria generală a dreptului/ Drept roman/ Drept constituţional şi
instituţii politice (I)/ Drept civil. Partea generală/ Comunicare de specialitate în limbă străină/ Drept
civil. Persoanele/ Drept constituţional şi instituţii politice (II)/ Drept administrativ (I). Partea
generală/ Istoria Statului şi Dreptului/ Organizarea şi etica profesiilor juridice/ Educaţie fizică şi
sport/ Drept internaţional public/ Drept civil. Drepturile reale/ Drept penal. Partea generală I / Drept
civil. Teoria generală a obligaţiilor/ Dreptulul Uniunii Europene/ Drept administrativ II. Partea
specială/ Drept penal. Partea generală II / Dreptul mediului/ Drept civil. Contractele civile speciale/
Drept penal. Partea speciala/ Drept procesual penal ( I). Partea generală/ Dreptul familiei/ Drept
comercial I/ Drept financiar şi fiscal/ Dreptul muncii/ Drept civil. Succesiunile/ Drept internaţional
privat/ Drept procesual penal II. Partea specială/ Drept procesual civil I/ Dreptul comercial II/
Dreptul concurenţei/ Criminalistică/ Dreptul comerţului internaţional/ Drept procesual civil II/
Dreptul securităţii sociale/ Practica de specialitate/Elaborarea lucraării de licenţă.
Disciplinele opţionale: Informatică juridică sau Politologie şi doctrine politice sau Ştiinţa
administraţiei/ Logică juridică sau Retorică sau Drept comparat şi sisteme de drept/ Comunicare de
specialitate în limbă străină sau Aplicaţii informatice în sistemul judiciar sau Drept informatic/
Criminologie sau Filosofia juridică sau Sociologie juridică/ Comunicare de specialitate în limbă
străină sau Drept canonic sau Competiţii studenţeşti/ Dreptul proprietăţii intelectuale sau Dreptul
comunicaţiilor şi al noilor tehnologii sau Dreptul contractelor administrative/ Metodologia cercetării
ştiinţifice sau Organizaţii şi relaţii internaţionale sau Relaţii publice şi formalism judiciar/ Protecţia
internaţională a drepturilor omului sau Publicitate imobiliară sau Management administrativ şi
judiciar/ Dreptul penal al facerilor sau Medicină legală sau Bioetică medicală şi juridică/ Drept
bancar sau Dreptul transporturilor sau Dreptul asigurărilor/ Metode alternative de soluţionare a
conflictelor sau Arbitraj civil şi comercial sau Dreptul contractelor profesionale.
Discipline facultative: Limbă străină I/ Limba străină II/ Curs practic de orientare şi
dezvoltare în carieră sau Limba străină III / Limbă modernă italiană/ Limba romani sau Curs practic
de terminologie în limba maghiară/ Formarea competenţelor antreprenoriale/ Practică sau
Metodologia desfăşurării practicii/Limba modernă – germană/ Limbă straină IV/ Organizaţii
neguvernamentale şi societate civilă/ Limbă straină V.
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Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Domeniu fundamental de ierarhizare: ŞTIINŢE SOCIALE
Ramura de ştiinţă: Psihologie și științe comportamentale
Domeniu de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei
Program de studii universitare de licenţă: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
Durata studiilor: 3 ani - învăţământ cu frecvenţă - IF
180 credite +10 credite la examenul de finalizare a studiilor
Titlul absolventului: Licenţiat în pedagogia învățământului primar și preșcolar
Competenţe şi ocupaţii posibile:
Cunoştinţele teoretice şi practice acumulate în perioada pregătirii universitare creează pentru
absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar care au obţinut diploma de licenţă, oportunitatea de accesare a uneia dintre următoarele
ocupaţii posibile conform Clasificării Ocupaţiilor din România – ISCO - 08: Asistent de cercetare
pedagogie - 235102; Consilier învăţământ - 235103; Expert învăţământ – 235104; Inspector şcolar 235105; Referent de specialitate învăţământ 235106; Mentor - 235902; Consilier şcolar - 235903;
Profesor pentru învăţământul preşcolar - 234201; Profesor pentru învăţământul primar 234101.

Competenţe profesionale:
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri
de vârstă/pregătire și diverse grupuri țintă;
• Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar
și preșcolar;
• Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de
preșcolari/școlarii mici.
• Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ
și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă;
• Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de
persoane/grupuri educaționale (preșcolari/școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați
etc.);
• Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în cariera
profesională.
Competenţe transversale:
• Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opțiuni
valorice explicite, specifice specialistului în științele educației;
• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației;
Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vedere
formării și dezvoltării profesionale continue.

74

Ghid admitere LICENŢĂ

An universitar 2018-2019

Perspective în carieră:
Profesionalizarea şi dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolvenţi ai programului de licenţă
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar constă în accesarea următoarelor profesii: Asistent de
cercetare în pedagogie ;Consilier învăţământ; Expert învăţământ; Inspector şcolar; Referent de
specialitate învăţământ; Mentor; Consilier şcolar; Profesor pentru învăţământul preşcolar; Profesor
pentru învăţământul primar; precum şi continuarea traseului educaţional prin studii masterale din
domeniile: ştiinţele educaţiei, psihologie, sociologie, formarea competenţelor de proiectare
pedagogică, ştiinţe ale comunicării , management educaţional, etc.
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Fundamentele psihologiei / Fundamentele pedagogiei / Psihologia educaţiei /
Tehnologii de informare și comunicare / Psihologia dezvoltării / Limba română / Practică pedagogică
- învățământ primar și preșcolar / Educaţie fizică şi sport / Didactica domeniului limbă și comunicare
/ Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar / Matematică - învățământ primar și
preșcolar / Literatura română / Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învățământ preşcolar şi
primar) / Teoria şi metodologia instruirii / Literatură pentru copii / Didactica matematicii în
învăţământul primar / Educație muzicală și didactica educației muzicale / Pedagogia învățământului
primar și preșcolar / Practică pedagogică - învăţământ preşcolar / Didactica educaţiei tehnologice /
Teoria şi metodologia curriculumului / Geografie, Științe și didactica acestora - învăţământ primar și
preşcolar / Didactica domeniului Ştiinţe (învăţământ preşcolar) / Didactica domeniului om și
societate (învățământ preșcolar și primar) / Practică pedagogică - învăţământ primar / Educație
plastică și didactica educației plastice (învățământ preșcolar și primar) / Metodologia cercetării în
științele educației / Istoria ideilor/paradigmelor educaționale / Educație timpurie / Managementul
clasei de elevi / Istoria şi didactica predării istoriei / Practică pedagogică - învăţământ preşcolar /
Teoria și metodologia evaluării / Psihopedagogia jocului / Fundamentele psihopedagogiei speciale /
Management educaţional (organizaţie şcolară, clasă de elevi) / Integrare și incluziune / Practică
pedagogică - învăţământ primar.
Disciplinele opţionale: Sociologia educației sau Etica și deontologie pedagogică / Psihologia
personalității sau Psihosociologia familiei / Educație interculturală sau Politici educaționale și sociale
/ Managementul programelor și proiectelor educaționale sau Teorii ale învățării / Didactica
activităților extracurriculare sau Educația copiilor supradotați / Limba străină engleză sau Limba
străină franceză.
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