Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

ADMITERE LA MASTERAT - 2011
MASTERAT – 2 ANI (120 credite ECTS)
Domeniul
Ingineria Materialelor

Ingineria Mediului

Programul (specializarea) de studii de
masterat
Materiale, micro şi nanotehnologii
Ingineria şi managementul procesării avansate
a materialelor
Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
Dezvoltare durabila şi protecţia mediului
Procedee avansate în protecţia mediului
Managementul integrat al resurselor naturale şi
al deşeurilor
TOTAL

Nr. locuri
buget
taxa
50

25

80

25

130

50

Condiţii de înscriere :
În conformitate cu prevederile Legii 1/2011, la concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare, având acumulate cel puţin 180 credite ECTS, precum şi
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor de lungă durată c.f.Legii 84/1995.
Candidaţii se înscriu la un domeniu de studiu: Ingineria Materialelor sau Ingineria Mediului.
Modul de organizare a admiterii:
Concursul de admitere constă dintr-un interviu. La interviu candidatul va prezenta :
- Activitatea profesională anterioară;
- Preocupările profesionale în domeniu (în cursul facultăţii şi la proiectul de diplomă);
- Motivaţia intenţiei de continuare a studiilor la masterat.
Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediei de concurs M calculată astfel:
M = 0,35 M1 + 0,65 M2
în care : M1 este media la examenul de diplomă
M2 - media obţinută la interviu
Pentru locurile finanţate de la buget nota minimă este 6, iar pentru cele finanţate cu taxă admiterea se
poate face prin calificativ admis / respins.
Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări
1. Candidaţii înscrişi pe locurile finanţate de la buget la un domeniu sunt ordonaţi în ordinea
descrescătoare a mediei de concurs;
2. Repartizarea pe specializări în cadrul domeniului se face în ordinea mediilor de concurs, după
opţiunile din cererea de înscriere, în limita locurilor bugetate disponibile;
3. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor fi repartizaţi în funcţie de opţiunea din cererea de înscriere.

Rezolvarea contestaţiilor
1. Comisia de Admitere a Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului este singura în măsură să
decidă asupra temeiniciei contestaţiilor privitoare la concursul de admitere la masterat.
2. Depunerea contestaţiilor se face în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se depun
în scris la comisia de admitere a Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului.
3. Rezolvarea contestaţiilor se face în cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a
acestora.
4. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face prin afişare.
5. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se
consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat
Acte necesare pentru înscriere (în dosar plic):
- Cerere de înscriere în care se precizează opţiunile în cadrul domeniului de studiu;
- Diploma de bacalaureat (original);
- Diploma de licenţă (original) sau adeverinţă (original) de susţinere a examenului de diplomă (numai
pentru promoţia 2011);
- Certificat de naştere (copie legalizată);
- Trei fotografii tip buletin de identitate;
- Adeverinţă medicală;
- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (120 RON).
Înscrierea candidaţilor
Locul de înscriere: Secretariatul facultăţii
Calendarul admiterii:
Perioada de înscriere: 12- 16 septembrie 2011
Interviu :
19, 20 septembrie 2011

Decan,
Prof.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI

