Metodologia Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației pentru admiterea la studii universitare de master pentru
anul universitar 2017-2018

Cap 1. Cadrul general
Art.1.1 La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, admiterea la studiile universitare de masterat se organizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru anul
universitar 2017-2018.

Cap 2. Domenii și programe de studiu
Art.2.1 În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației se organizează
admitere la studii de master în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații si tehnologii
informaţionale, învăţământ cu frecvenţă, pentru următoarele programe de studiu
acreditate în conformitate cu legislația în vigoare:
 Circuite şi sisteme integrate (120 credite ECTS, durata studiilor: 2 ani);
 Inginerie electronică (120 credite ECTS, durata studiilor: 2 ani);
 Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză) (120 credite ECTS, durata studiilor:
2 ani);
 Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale (120 credite ECTS, durata studiilor: 2
ani);
 Tehnologii multimedia (120 credite ECTS, durata studiilor: 2 ani);
 Telecomunicaţii (120 credite ECTS, durata studiilor: 2 ani).
 Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (120 credite ECTS, durata studiilor: 2 ani);

Cap 3. Organizarea concursului de admitere
Art.3.1 Admiterea la studiile universitare de master la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei se face pe bază de concurs de admitere.
Art.3.2 Concursul de admitere la toate programele de studiu se organizează în două sesiuni, o
sesiune în iulie (vară) şi o sesiune în septembrie (toamnă), înainte de începerea anului universitar,
conform calendarului. A doua sesiune se organizează pe locurile rămase disponibile în urma sesiunii
din vară.

Art.3.3 Comisia de admitere este numită prin decizia rectorului la propunerea facultății, cu cel
puţin 30 de zile înainte de concursul de admitere din sesiunea iulie, și are în componenţă un
preşedinte, un vicepreședinte, un secretar și membri.

Art.3.4 Atribuţiile și responsabilitățile membrilor comisiei de admitere pe facultate sunt:
(1) Preşedintele comisiei de admitere:
-răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului, în conformitate cu
prevederile legale şi în condiţiile respectării Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi a prezentei metodologii;
-stabilește atribuțiilor membrilor comisiei de admitere pe facultate.
(2) Vicepreşedintele comisiei de admitere:
- asigură popularizarea generală a concursului de admitere aducând la cunoștiința
candidaților prevederile privind normele generale de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere, cifrele de școlarizare repartizate fiecărui program de
studiu, condițiile de concurs;
-participă la elaborarea planului de activităţi privind popularizarea, organizarea şi
desfăşurarea admiterii;
- colaborează cu Departamentul Informatic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
pentru organizarea preluării datelor şi prelucrării rezultatelor în sistemul informatic.
(3) Secretarul comisiei de admitere:
-participă la elaborarea planului de activităţi privind popularizarea, organizarea şi
desfăşurarea admiterii;
-organizează concursul de admitere (pregătirea sălilor, asigurarea logisticii
necesare, instruirea membrilor etc);
-asigură completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor;
-afişează planificarea interviului;
(4) Membrii comisiei de admitere au următoarele atribuţii:
-instruiesc şi consiliază candidaţii la concursul de admitere în vederea completării
cererii de înscriere;
-asigură înscrierea candidaţilor şi prelucrarea informatizată a datelor prin
introducere în sistemul informatic al UTCN.
Art.3.5 (1) Comisiile de examinare pentru proba orală se stabilesc la propunerea responsabililor de
programe şi vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației.
(2) Comisiile de examinare sunt compuse dintr-un preşedinte, minim doi membri şi un secretar.
Preşedintele comisiei de examinare trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferenţiar.
Membrii comisiei de examinare trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de şef de lucrări/lector.
Secretarul comisiei de examinare trebuie sa aiba cel puţin gradul didactic de asistent.

Cap 4. Înscrierea candidaţilor
Art.4.1 Înscrierea candidaţilor se va face conform calendarului din Anexa 1.
Art.4.2 Locaţiile şi programul înscrierilor se vor face publice la sediul şi pe pagina web a Facultăţii
cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor.
Art.4.3 Pentru înscriere, candidaţii vor depune un dosar cu documentele prevăzute în
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de
master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Art.4.4 La completarea cererii de înscriere, candidaţii vor menţiona:
a. programele de masterat la care doresc să urmeze studiile în ordinea preferinţelor;
b. opţiunea de a urma studii în regim cu taxă, în condiţiile în care doresc să candideze şi pe
acest tip de locuri.
Art.4.5 La înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor achita anticipat o taxă pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului, inclusiv pentru contestaţiile depuse în termen legal.
Cuantumul acestei taxe este prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
anul universitar 2017-2018.
Art.4.6 Reducerile şi scutirile de taxe se acordă, pe baza actelor doveditoare depuse de candidaţii
din categoriile indicate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, anul universitar
2017-2018.

Cap. 5. Concursul de admitere şi ocuparea locurilor
Art.5.1 Admiterea la programele de studiu se face prin concurs pe baza mediilor obţinute la
concursul de admitere.
Art.5.2 Candidaţii care optează în cererea de înscriere pentru programe de studii cu predare într-o
limbă străină şi nu posedă certificate de competenţă lingvistică pentru limba de studiu respectivă,
eliberate de instituții recunoscute de Ministerul de Resort, sau certificate internaționale de
competență lingvistică, de nivel B2 sau echivalent (de tipul Cambridge, IELTS, LCCI/Sprachdiplom
s.a.) pentru limba de studiu respectivă, vor susţine o probă de competență lingvistică notată cu
admis/respins.
Art.5.3 (1) Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în
limita numărului de locuri şi conform opţiunilor declarate. Media de admitere se va calcula ca
medie ponderată între nota de la proba orală (interviu) şi media la examenul de licenţă/diplomă.
(2) La proba orală, fiecare candidat va prezenta si susţine propunerea proprie de proiect pentru
activitatea de cercetare/proiectare şi va răspunde întrebărilor comisiei. În urma probei orale
(interviului), fiecare membru al comisiei de examinare acordă candidatului o notă întreagă
cuprinsă între 10 şi 1. Nota la proba orală este media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjiri) a
notelor acordate de membrii comisiei (fără secretar). Nota minimă de promovare a probei orale
este 5 (cinci).
Art.5.4 Media de admitere se calculează cu relaţia:
MA=0,25*NO+0,75*ML
unde: MA – este media de admitere;
NO – este nota de la proba orală (interviu);
ML – este media la examenul de licenţă/diplomă.
Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri. Media minimă de
admitere este 6,00 (şase).

Art.5.5 Fiecare candidat este analizat în ordinea strictă a mediei de admitere şi a opţiunilor
acestuia pentru programele de master indicate în cererea de înscriere (media este prioritară
opţiunii). Locurile la prima opţiune solicitată vor fi ocupate în ordinea mediilor. Dacă un candidat
nu a fost repartizat la prima opţiune, el va fi analizat la a doua opţiune în ordinea strictă a mediilor,
ş.a.m.d.
Art.5.6 În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere se
vor aplica următoarele criterii de departajare (în ordine):
 nota la proba orală (interviu)
 media la examenul de licenţă/diplomă
 media generală a anilor de studiilor de licență
 activitatea extracurriculară (premii la concursuri sau simpozioane obţinute pe durata
studiilor de licenţă).
Art.5.7 După afişarea rezultatelor iniţiale candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut prin
concurs, conform calendarului, astfel:
 pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget prin depunerea diplomei de
licenţă sau a adeverinţei de absolvire (pentru promoţia curentă) în original;
 pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă prin achitarea taxei de 500 de lei, care
va constitui o parte a taxei de şcolarizare.
Art.5.8 La sfârşitul etapei de confirmare, toate locurile neconfirmate vor fi ocupate de candidaţii
având mediile imediat următoare, conform fişei lor de înscriere. Aceste rezultate sunt din nou
afişate.
Art.5.9 În urma etapei de confirmare a locurilor unii candidați își pot schimba statutul prin
trecerea din așteptare pe un loc la taxă sau la buget, de pe un loc la taxă pe un loc la buget sau de
pe un loc la buget pe un loc la taxă. Candidații care își schimbă statutul trebuie să confirme locul
ocupat conform art. 5.6 până cel târziu la data de 1 septembrie 2017 (candidați admiși în sesiunea
din vară) și, respectiv 28 septembrie 2017 (candidați admiși în sesiunea din toamnă).
Art.5.10 (1) Un program de master se poate derula numai dacă în urma sesiunii de admitere din
toamnă, au fost declarați admisi cel putin 10 candidaţi pentru programele în limba română,
respectiv 7 candidaţi pentru programele într-o limba străină.
(2) Studenţii masteranzi declaraţi admişi la un program de studiu care nu se organizează în anul curent, pot
fi redistribuiţi, cu acordul acestora, la alte programe de studiu, în urma unei analize la nivelul facultății/
universității.

Art.5.11 Prin retragere înaintea înmatriculării un candidat renunţă de bună voie la toate drepturile
ce i se cuveneau.
Art.5.12 Candidaților care au confirmat locul la taxă, achitând suma de 500 lei, și care în urma
etapelor de glisare și confirmare au fost admiși la buget în cadrul aceleiași comisii, li se poate
restitui suma achitată, numai după ce au fost înmatriculați și au semnat contractul de studii, dacă
depun o cerere de restituire a taxei de 500 de lei, până în 15 decembrie 2017.
Art.5.13 Pe baza listelor rezultate în urma desfășurării concursului, candidaţii declaraţi admişi sunt
înmatriculaţi în învăţământul universitar de master în anul universitar 2017-2018, prin Ordinul
Rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Cap.6. Contestaţii
Art.6.1 (1) Contestațiile se depun în scris în termen de maximum 48 de ore de la afişarea
rezultatelor şi sunt soluţionate de Comisia de contestaţii a UTCN. Decizia comisiei de contestaţii
este definitivă.
(2) Nu se admit contestaţii pentru proba orală.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
Art.6.2 Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare de către comisa de admitere pe
facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul
concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele
retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.
Aprobat în Sedinţa Consiliului Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
din 15.02.2017
Decan,
Prof.dr.ing. Gabriel Oltean

Anexa 1 la Metodologia Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru
admiterea la studii universitare de master

CALENDARUL
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER LA
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Sesiunea din vară (iulie 2017)









Înscrieri: 18 iulie 2017-21 iulie 2017
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru
programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență
lingvistică pentru limba respectivă): 21 iulie 2017
Proba orală (interviu): 24 iulie 2017
Afisare rezultate inițiale: 24 iulie 2017
Depunerea contestaţiilor: 25-26 iulie 2017
Soluţionarea contestaţiilor: 26 iulie 2017
Confirmarea locurilor: 26-27 iulie 2017
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară: 27 iulie 2017

Sesiunea din toamnă (septembrie 2017) (în limita locurilor rămase neocupate)









Înscrieri: 18 și 19 septembrie 2017
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru
programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență
lingvistică pentru limba respectivă): 19 septembrie 2017
Proba orală (interviu): 20 septembrie 2017
Afisare rezultate inițiale: 20 septembrie 2017
Depunerea contestaţiilor: 21-22 septembrie 2017
Soluţionarea contestaţiilor: 22 septembrie 2017
Confirmarea locurilor: 21-22 septembrie 2017
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 22 septembrie 2017

Decan,
Prof.dr.ing. Gabriel Oltean

