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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Admiterea în programele de studii universitare de master la Universitatea ,,Athenaeum” din
Bucureşti (UATH) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte
normative:


Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,



Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările
ulterioare,



Hotărârii Guvernului nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat,



OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din
state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările şi completările
ulterioare,



OMEC nr.451/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a
cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România,



Hotărârii 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,



OMENCŞ nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil
în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de stat şi
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particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 20162017,


Ordinului MENCS nr. 6102/2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018,

Art.2. În Universitatea „Athenaeum”, învăţământul superior este organizat pe cicluri de studii: în
prezent, licenţă (trei ani) şi masterat (doi ani) şi este cu frecvenţă.
Art.3. Admiterea se face strict în limita capacităţii de şcolarizare pe programe de studii universitare,
stabilită de ARACIS şi prevăzută în H.G. pentru anul 2017-2018, în totalitate cu taxă.
Art.4. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la
programele de studii acredi tate în cadrul UATH.
Art. 5 Admiterea la studii universitare de master se susţine în limba română.
Art.6 La ni v elul UATH se constituie o comisie de admitere, care asigură respectarea
prevederilor prezentei metodologii şi coordonează întreaga activitate. Comisia de admitere este
formată din rector, în calitate de preşedinte, prorectorul responsabil cu activitatea de
învăţământ şi un cadru didactic în calitate de secretar.
Art.7. Componenţa nominală a comisiei de admitere este aprobată de Senat. În urma aprobării
de către Senat, comisia de concurs este numită prin decizie a Rectorului.
Art.8. Membrii comisiei de admitere nu se pot afla, cu candidaţii sau între ei, în relaţie de
soţi, afini şi rude pâ nă la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.
Art.9. În UATH admiterea se face prin concurs pe locuri cu taxă. Taxele de studii sunt stabilite prin
Lista de taxe, aprobată anual de către Consiliul de Administraţie şi Senat.
Art.10 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
de master, concomitent.

Capitolul II
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art.11. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute pentru înscriere.
(2) La admiterea în programele de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă du rată, precum

şi

absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din
cadrul MEN ca fiind studii universitare de licenţă.
(3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(4) La admitere, pot candida şi cetăţenii străini care au obligaţia de a prezenta un certificat de
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competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de ME N sau
certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învăţarea limbii române.
Art.12. Cetăţenii străini din afara statelor menţionate la art. 11 alin.4 se pot înscrie pe cont
propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de direcţiile de
specialitate din cadrul MEN, numai la programe de studii acreditate.

Capitolul III
CONDIŢII DE ADMITERE
Art.13. Admiterea la studii universitare de master – învăţământ cu frecvenţă se face prin concurs,
pe numărul de locuri aprobate de ARACIS şi MEN.
Art.14 (1) Media de admitere se va calcula astfel:


70 % media obținută la examenul de licență;



30% nota la proba orală-interviu .

(2) Proba orală – interviu, priveşte motivaţia candidaţilor, precum şi cunoştinţele generale ale acestora
în domeniul de master ales.
(3) Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la facultatea şi programul de studii la care aceştia au optat.
(4) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de
puncte) obţinute de candidaţi
(5) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 6 (şase).
Art.15. Facultăţile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu
handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu
handicap, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

Capitolul IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art.16. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la programele de studii universitare de
masterat se face în trei sesiuni:
- În perioada 20 iulie - 24 iulie pentru sesiunea din data de 25 iulie 2017;
- În perioada 01 august - 04 septembrie pentru sesiunea din data de 05 septembrie 2017;
- În perioada 07 septembrie - 23 septembrie pentru sesiunea din data de 25 septembrie 2017.
Art.17. Graficul desfăşurării admiterii este prezentat în anexă.
Art.18. (1) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei 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, se elimină cerinţa de depunere a
copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de
către membrii comisiei.
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(2) Pentru ad miterea în programele de studii universitare de master, candidaţii cetăţeni

români care au urmat studiile universitare de licenţă în România depun dosarul de înscriere cu
următoarele acte şi documente în dosar-plic:
a. certificat de naştere în copie;
b. certificat de căsătorie în copie (dacă este cazul);
c. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a
candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
d. 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
e. buletin de identitate/carte de identi tate în copie.
(3) Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidaţii care au urmat

studiile universitare de licenţă în străinătate depun dosarul de înscriere cu următoarele acte şi
documente în dosar-plic:
a. diplomă de bacalaureat, în original şi copie tradusa şi legalizată, şi atestatul emis de
direcţiile de speciali tate ale MEN de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
b. diploma de licenţă şi supli mentul la diplomă, în origi nal şi copii legalizate, şi atestatul emis
de direcţiile de specialitate ale ME N de recunoaştere /echivalare a d iplomei de licenţă;
c. declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai m ult de două
programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituţiile de
învăţământ superior care le oferă;
d. copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba
română;
e. copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este
cazul);
i.

certificat de competentă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate
de MEN, în cazul candidaţilor străini;
f. adeveri nţă medicală eliberată

de o au tori tate competentă română sau

traducere

legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;
g. trei fotografii ti p carte de identitate;
h. actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în
limba română.

Capitolul V
FINALIZAREA CONCURSULUI
Art.19 Comisia de admitere întocmeşte listele cu rezultatele concursului, distinct pentru
candidaţii admişi şi cei respinşi.
Art.20. Alte dispoziţii: (1) Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, fără o taxă
suplimentară. Actele se restituie de facultatea la care s-a făcut înscrierea.
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(2) Actele candidaţilor admişi vor rămâne în universitate la facultatea şi specializarea la care au fost
admişi, pe toată perioada de şcolarizare.
Art.21. (1) După fiecare sesiune de admitere, listele cu rezultatele concursului, semnate de
decanul facultăţii şi vizate de Rectorul Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii, în
termen de 24· de ore de la data sesiunii de admitere, constituind temeiul înmatriculării.
(2) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor este de competenţa comisiei de admitere;
(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, în termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de depunere a contestaţiei. Decizia comisiei care rezolvă contestaţia este
defi nitivă.
Art.22. Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de master - învăţământ cu frecvenţă, încheie un
contract de studii pentru anul I cu universitatea.
Art.23. (1) Candidaţii declaraţi admişi, cărora li s-au întocmit documentele de înscriere, sunt înmatriculaţi
în anul I, an universitar 2017-2018, prin decizia rectorului.
(2) După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol sub un număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost
admişi.
Art.24. Taxa de admitere în anul I la studii universitare de master este de 125 lei pentru oricare
specializare pe care o solicită candidatul.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.25. Până la înscrierea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice situaţia lor
la admitere, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Universitatea „Athenaeum” din
Bucureşti.
Art.26. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
prezentei metodologii.
Art.27. Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să respecte
,,Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Sistemul European de Credite
Transferabile”.
Art.28 Senatul universitar a adoptat prezenta Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în anul I la programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018.

RECTOR,
Conf.univ.dr. DANIELA MITRAN
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Anexa

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018
ADMITERE ANUL I – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Sesiunea 25 IULIE 2017: - Înscrieri în perioada 20 iulie - 24 iulie
Sesiunea 05 SEPTEMBRIE 2017: -Înscrieri în perioada 01 august - 04 septembrie
Sesiunea 25 SEPTEMBRIE 2017: Înscrieri în perioada 07 septembrie - 23 septembrie

Înscrierile se fac la Secretariatul Universităţii ,,Athenaeum” din Str. Giuseppe Garibaldi,
nr. 2A, sector 2, Bucureşti între orele 8,00 – 16,00.
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