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1.  Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua în baza 

Mediei de concurs calculată ca medie ponderată, conform formulei  

MC bac= 0,3MEA+ k1MD1+ k2MD2+ k3MD3, 

unde:  

MC bac – media de concurs calculată ca medie ponderată; 

MEA – media examenului de absolvire; 

k1, k2, k3 – coeficientul de importanţă al disciplinei; 

MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplina de concurs din Anexa la diploma de Bacalaureat. 

 

NB! Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă a acestora sunt date în Tabelul 1. În 

cazul în care în actele candidatului nu se vor regăsi disciplinele de bază stabilite, va fi luată în 

calcul una din disciplinele opţionale, aferente domeniului respectiv, indicate în Tabelul 1, în 

paranteze.  

 

2. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate 

(colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care 

solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiate în colegiu sau în instituţia 

de învăţământ superior, se fa efectua în baza mediei de concurs (MCpr), care constă din 

media examenului de absolvire (de stat/de licenţă) - MEA. 

MCpr = MEA 

- În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, drept criteriu 

suplimentar de  

departajare a candidaţilor va fi considerată media generală pe anii de studii.  

 

3. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegii) 

şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare / de licenţă, care solicită 

un alt domeniu decât profilul specialităţii studiate în colegiu sau în instituţia de învăţământ 

superior, media de concurs (MCad) se va determina în baza mediei generale (MG) indicată 

în actul de studii sau calculată ca medie ponderată a mediei examenului absolvire (de stat 



/ de licenţă) - MEA şi mediei pe anii de studii (MAS), calculată conform notelor din 

anexa/suplimentul la actul de studii. 

 

MCad= MG = 0,5MEA + 0,5MAS 

4.  Deţinătorii diplomelor de studii medii speciale şi de studii superioare de licenţă participă la 

concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de 

specialitate. 

5. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire. 

6.  În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se vor 

echivala în sistem de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului 

Regulament. 

7.  Metodologia stabilită poate fi modificată anual de către Senatul Universităţii, dar nu mai târziu 

de 2 luni înaintea demarării concursului. 

  



TABELUL NR.1 

Denumirea 
specialităţii 

codul 
Disciplinele obligatorii 

k1 disciplina D1 k2 disciplina D2 k3 disciplina D3 

Limba şi literatura 
bulg./engl. 

0114.9/0
114.10 

0.3 Limba și literatura 
bulgar (matern.) 

0.2 Limba şi 
literatura 
engleză 

0,2 Limba de instruire 
(pentru scoli naţionale - 
geografie) 

 
Мuzică 

0114.12 0,3 Limba şi literatura 
Română 

0,2  
Istoria 

0,2 Limba de instruire (pentru 
scoli naţionale - geografie) 

 
Istorie 

0114.11 0,3  
Istoria 

0,2 Limba şi 
literatura 
română 

0,2 Limba de instruire 
(pentru scoli naţionale -
geografie) 

Pedagogie 
preşcolară/ limba 
şi literatura 
română 

0112.1/0
114.8 

0,3 Limba şi literatura 
Română 

0,2 Limba de 
instruira 
(Limbă străină) 
 

0,2  
 
Matematica 
 

Pedagogia 
învăţămîntului 
primar 

0113.1 0,3 Limba şi literatura 
Română 

0,2 Limba de 
instruira 
(Limbă străină) 
 

0,2  
 
Limba maternă (geografie) 
 

 


