
ADMITERE LA FACULTATE 2016 
 
Universitatea din Oradea (GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT) 
Facultatea de Științe 
Departamentul de Matematică și Informatică 

1. Criterii de admitere 2016 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de studiu 

Programul de studiu  Nr. Credite/ 
Durata de scolarizare 

Criterii de admitere 

1  Informatică  Informatică  180/6 semestre  Diploma de bacalaureat 
 
Media de admitere: 
La alegere: 

 
‐ media generală la bacalaureat SAU  
‐ nota la Matematică la bacalaureat SAU  
‐ nota la Informatică la bacalaureat. 

2  Matematică  Matematică  180/6 semestre 

3  Matematică informatică  180/6 semestre 

4  Matematică în limba engleză  180/6 semestre 

2. Facilităţi admitere nivel licenţă 2016 
 

Facultatea de Ştiinţe, prin aprobarea Consiliului facultăţii, acordă următoarele FACILITĂŢI candidaţilor: 
(1) Sunt notaţi cu media generală de admitere 10, următorii candidaţi: 

a). Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care au cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, 
III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare de Informatică, Matematică sau Astronomie în clasele IX – XII. 

b). Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor 
concursuri internaţionale. 
(2) Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală. Media generală de admitere se calculează ca: 2/3 * 10 + 1/3 * (media 
generală la bacalaureat sau nota la bacalaureat la disciplina Matematică sau nota la bacalaureat la disciplina Informatică): 
a). Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au cel puţin o participare la faza finală a Olimpiadelor şcolare naţionale de Informatică, Matematică 
sau Astronomie în clasele IX-XII sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a 
Olimpiadelor şcolare naţionale de Informatică, Matematică sau Astronomie în clasele IX-XII. 
b). Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazel e finale ale 
concursurilor „Gheorghe Ţiţeica”, „Traian Lalescu”, „Marian Ţarină”, „Grigore Moisil”, „Gheorghe Mihoc”, „Radu Miron”, „Gheor ghe Lazăr”, „Nicolae 
Păun”, „Tiberiu Popoviciu”, „Al. Myller”, „Adolf Haimovici”, „InfoMatrix”, „Arhimede” . 
OBSERVAŢIE. Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus într -o perioadă de maximum trei 
ani de la absolvirea liceului şi cel mult o singură dată (indiferent de numărul de premii obţinute) la concursul de admitere la facultatea noastră. 


