UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE CRAIOVA

JURIDICE,

ECONOMICE

ŞI

METODOLOGIE
DE ORGANIZARE A ADMITERII ÎN
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
În baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.
6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar
2017-2018, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3062 din
16.01.2018,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret, şi Metodologieicadru de organizare a admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul
universitar 2019-2020,
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din
cadrul Universităţii Spiru Haret aprobă Metodologia de organizare a admiterii în ciclul
de studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte, potrivit legislaţiei în vigoare, cadrul general
de organizare a admiterii în ciclul de studii universitare de master la Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Economice şi Administrative Craiova pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova
organizează studii universitare de master (Ciclul II Bologna) la programele de studii
acreditate:
a) Auditul intern în sistemul public şi privat IF
b) Finanţe şi administraţie publică europeană IF
c) Ştiinţe penale şi criminalistică IF
d) Administraţie publică şi management în context european IF
Art. 3. Programele de studii universitare de master:
a) constituie ciclul II al studiilor universitare şi contribuie la dezvoltarea
pregătirii obţinute prin programele de studii universitare de licenţă;
b) asigură aprofundarea cunoaşterii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un
domeniu apropiat sau obţinerea de competenţe complementare în diferite alte domenii;
c) încorporează o importantă componentă ştiinţifică, valorificată sub formă de
proiecte, contracte de cercetare, în echipe mixte profesori-masteranzi, studii, articole etc.;
d) constituie baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale;
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e) conduc la obţinerea a 60-120 credite de studii transferabile, dobândite
pe parcursul a două sau patru semestre de studiu;
f) se desfăşoară la sediile facultăţilor organizatoare.
Art. 4. (1) În baza autonomiei universitare şi a asumării răspunderii publice,
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova din structura
Universităţii Spiru Haret organizează concurs de admitere pentru fiecare program din
ciclul de studii universitare de master în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor
cognitive.
(2) Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova va aduce la
cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediile facultăţii din strada Vasile Conta nr. 4 şi
strada Brazda lui Novac nr.4 şi pe pagina web proprie, informaţii privind:
a) metodologia proprie de admitere;
b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art.138 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere/ preînscriere, inclusiv
condiţiile şi procedura de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate;
d) perioada sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
f) facilităţile sau condiţiile speciale, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
h) alte informaţii utile candidaţilor.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 5. Potrivit legii, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative
Craiova din structura Universităţii Spiru Haret poate organiza concurs pentru admiterea
la studii universitare de master înainte de începerea anului universitar.
Art. 6. (1) Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza contractelor de
studii masterale încheiate între masterand şi Universitate.
(2) În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în
studiile de master, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii pregătirii.
Art. 7. Admiterea la studiile universitare de master la Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Economice şi Administrative Craiova din structura Universităţii Spiru Haret, pentru anul
de învăţământ universitar 2019-2020 se organizează şi se desfăşoară astfel:
a) înscrierea candidaţilor la admitere se organizează în perioada 15 iulie -15
septembrie 2019 la sediile facultăţii din strada Vasile Conta nr. 4 şi strada Brazda lui
Novac nr.4;
b) concursul de admitere va avea loc, pentru toate cele trei programe de master,
în data de 27 septembrie 2019 la sediul facultăţii din strada Vasile Conta nr.4.
Art. 8. Admiterea se realizează numai pentru următoarele programe de masterat:
a) Auditul intern în sistemul public şi privat IF
b) Finanţe şi administraţie publică europeană IF
c) Ştiinţe penale şi criminalistică IF
d) Administraţie publică şi management în context european IF
Art. 9. Admiterea se susţine în limba română.
Art. 10. (1) Pentru fiecare program de studii, se numeşte, prin decizia Rectorului
Universităţii, Comisia de admitere la studiile universitare de master, formată, de regulă,
din 3 membri, din care unul este numit preşedinte.
(2) Membrii comisiei de admitere trebuie să aibă cel puţin gradul de lector.
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(3) Preşedintele comisiei de admitere trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar
sau profesor.
Art. 11. Documentele necesare şi condiţiile de admitere sunt aduse la cunoştinţa
candidaţilor prin afişare la sediile facultăţii din strada Vasile Conta nr. 4 şi strada Brazda
lui Novac nr.4, pe pagina web şi prin alte mijloace de informare.
CAPITOLUL III
ÎNSCRIEREA/PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 12. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de
studii universitare de master, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(3) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în
ciclul de studii universitare de master, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor
bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de
ministerul de resort.
(4) Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta
la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia
de specialitate din cadrul ministerului de resort.
(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba
română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a
românilor de pretutindeni, după caz.
(6) Competenţele lingvistice ale candidaţilor la programele de studii şcolarizate în
limba română care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere eliberate de instituţii de
învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, se face de către
o comisie stabilită prin Decizia rectorului şi constituită din cadre didactice de la
Facultatea de litere.
Art. 13. (1) Înscrierea la programele de studii universitare de master se realizează
conform calendarului stabilit la articolul 7 din prezenta metodologie.
(2) Înscrierea la concursul de admitere de face personal sau de o altă persoană, pe
bază de procură.
Art. 14. Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediile facultăţii din strada Vasile
Conta nr. 4 şi strada Brazda lui Novac nr.4.
Art. 15. (1) Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune un dosar care cuprinde
următoarele acte:
- cerere tip de înscriere la admitere;
- diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului
de licenţă pentru promoţia curentă;
- foaie matricolă/supliment la diploma sau situaţie şcolară (copie) pe care se
certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;
- diploma de bacalaureat (copie) pe care se certifică conformitatea cu
originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;
- curriculum vitae;
- certificat de naştere (copie );
- certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie );
- copie a buletinului/cărţii de identitate;
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- adeverinţă medicală;
- 3 fotografii 3/4.
(2) Candidaţii la admitere pentru învăţământul de master pot utiliza şi formularul de
însciere- preînscriere on-line, aflat pe site-ul universităţii şi facultăţilor (Anexa 1).
(3) Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-15.09.2019.
(4) Candidaţii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere on-line sunt scutiţi
de plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de 31.07.2019.
(5) Candidaţii care se înscriu on -line vor prezenta la secretariatele facultăţilor, până
la 31 iulie 2019, respectiv 15 septembrie 2019, documentele necesare pentru înscriere.
Art. 16. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de
învăţământ care le oferă.
(2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii achită o taxă stabilită de consiliul de
administraţie.
(3) Pentru anul universitar 2019/2020, taxa de înscriere este de 130 lei.
(4) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat,
cu vârsta de cel mult 26 ani, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.
(5) Scutirea de la plata taxei de înscrie se face pe baza adeverinţelor eliberate de
instituţiile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea părinţii candidaţilor.
CAPITOLUL IV
VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. 17. Concursul de admitere la studiile universitare de master constă în:
a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul
de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condiţiilor de legalitate;
b) testarea cunoştinţelor şi a capacităţii cognitive ale candidatului:
 motivaţia opţiunii pentru programul respectiv de studii de master – 60
puncte;
 activitatea profesională, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată - 10 puncte;
 informarea bibliografică vizând specializarea masteratului şi actualitatea
acesteia- 10 puncte;
 abilităţile candidatului pentru cercetare ştiinţifică – 10 puncte;
 abilităţile de comunicare, gândire sintetică, cunoştinţe fundamentale în
domeniul de studii – 10 puncte.
Art. 18. Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate
fi mai mică decât 6 (şase) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 60
obţinută la testarea cunoştinţelor şi a capacităţii cognitive ale candidatului.
Art. 19. (1) Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de
admitere, care au obţinut medii egale la examenul de admitere, se face ţinându-se seama
de media generală obţinută la examenul de licenţă.
(2) Ierahizarea se face astfel încât să nu fie depăşită cifra de şcolarizare stabilită,
conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Mediile generale / punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la programul de studii la care
aceştia au candidat.

4

CAPITOLUL V
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. 20. Rezultatul admiterii la studiile universitare de master se comunică, prin
afişare la avizierul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova
din strada Vasile Conta nr.4 şi pe pagina web proprie, în cel mult 24 de ore de la
încheierea acesteia.
Art. 21. (1) La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative
Craiova se constituie comisii de contestaţii formate din 3 cadre didactice care nu au
participat la concursul de admitere al programului respectiv pentru anul universitar 20192020.
(2) Numirea comisiilor de contestaţii se face prin decizia rectorului Universităţii
Spiru Haret.
Art. 22. (1) Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore
de la data afişării rezultatelor la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi
Administrative Craiova din strada Vasile Conta nr. 4. Acestea se rezolvă în termen de 24
ore şi se afişează la sediile facultăţii şi pe pagina web.
(2) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(3) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de
contestaţie din cadrul facultăţii.
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 23. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns (prin afişare) la
contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Art. 24. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în
etape, generându-se cel puţin 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 în limita numărului de locuri repartizate;
b) lista candidaţilor respinşi.
CAPITOLUL VI
ÎNMATRICULAREA
Art. 25. După afişarea listelor cu candidaţii admişi, aceştia se vor prezenta pentru a
încheia contractele de studii şi pentru a completa fişa de înscriere în anul universitar
respectiv.
Art.26.(1) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de
admitere se face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării, prin decizia Rectorului universităţii studenţii sunt
înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic valabil pentru întreaga
perioadă de şcolarizare la ciclul de studii universitare de master la care au fost admişi.
(3) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii
declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
Art. 27. Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel
mult 48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe
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Juridice, Economice şi Administrative Craiova din data de 25.01.2019 şi postată pe
pagina web a facultăţii.
Decan
Conf.univ.dr. Ilie George Dragoş
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