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Educație fizică și sportivă

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)

2. Nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)

3. Media examenului de bacalaureat               

Sport și performanță motrică

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)

2. Nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)

3. Media examenului de bacalaureat                 

NOTĂ:

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

La facultățile la care concursul de admitere se desfășoară pe bază de probe/ teste/ interviu, prezența este obligatorie. Absența la cel puțin una dintre acestea atrage după sine eliminarea candidatului din concursul de admitere.

17 Facultatea de Drept Drept Drept
Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română

2. Nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane
Educație fizică și sport 

Vizita medicală - probă eliminatorie (notată cu admis / respins)

Concurs de admitere:

- 70% proba practică și teoretică (Proba 1 - Testarea capacităţii motrice generale 50%; Proba 2 - 

Testarea capacităţii motrice specifice 50%)

- 30% media examenului de bacalaureat

Toate probele sunt obligatorii.

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este urmatoarea: Mf = 0,7(P1 x 0,5 + P2 x 0,5) + Mbac x 0,3

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la limba si literatura română (proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului (proba Ec) - proba scrisă

3. Nota obţinută la proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

Programul de studii universitare (limba de predare)
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lemnului
Inginerie forestieră Ingineria prelucrarii lemnului 

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Concurs pe bază de dosar:                                                                           

- 100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere 

2. A doua notă selectată de către candidat, la înscriere 

3. A treia notă selectata de către candidat, la înscriere


