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Metodologie
Admitere la ciclul de Master
Pentru anul universitar 2011/2012 se organizează concurs de admitere la Master în domeniul “Calculatoare şi
Tehnologia Informaţiei” pentru:

Studii universitare de master cf. L288/2004 pentru absolvenții studiilor de licență de 4 ani
Candidaţi eligibili

P1
P1+P2
P1+P2+P3.
Orice specializare

Programul de master (specializarea)
Reţele de Comunicaţii şi Sisteme Distribuite
Inteligenţă şi Viziune Artificială
Inginerie Software
Ştiinţa Calculatoarelor în Inginerie
Tehnologia informaţiei în Economie
Complemente în Ştiinţa Calculatoarelor

Tip master

Ştiinţific

Durata

2 ani

Complementar

Notă:1. P1=Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Informatică-Matematică, Fizică, Inginerie Profil Electric; P2=Inginerie orice profil; P3=Domeniu
economic
2. Numărul total de locuri vor fi anunţate în momentul primirii datelor de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Concurs:
Sunt admişi la înscriere numai absolvenţi cu “diploma de licenţă”.
Concursul este organizat în vederea clasificării candidaţilor.
Forma de organizare a admiterii: concurs constând din două probe (o proba scrisă şi un interviu).
Proba scrisă va consta din redactarea unei propuneri de proiect. Formularul se găseşte la adresa:
http://www.cs.utcluj.ro/admitere/master_adm.doc .
Propunerea de proiect (master_adm.doc), tipărită într-un exemplar, se va preda comisiei odată cu
înscrierea.
Interviul va consta din susţinerea propunerii de proiect şi întrebări din partea comisiei.
Anunţarea candidaţilor declaraţi admişi se va face în luna septembrie 2011, în funcţie de numărul de locuri
aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Media de admitere va cuprinde în proporție de 40% activitatea anterioară (media anilor de studiu şi
media la examenul de diplomă cu pondere egală), respectiv 60% media probelor de concurs.
Fiecare candidat trebuie să anexeze în dosar o cerere de înscriere completată și semnată. Formularul se găseşte
la adresa: http://www.cs.utcluj.ro/admitere/CERERE_INSCRIERE_MASTER_2011.doc

Calendar
Sesiunea septembrie 2011
Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect
Interviu
Afişare rezultate

12 – 16 Septembrie 2011, între 10:00-14:00, sala M04
19 Septembrie 2011, ora 9:00, sala M04

Sesiunea iulie 2011
Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect
Interviu
Afişare rezultate

14, 15 şi 18 Iulie (între 10:00-14:00), sala M04
19 Iulie 2011, ora 11:00, sala M04
septembrie 2011

Acte necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere,
2. Propunere de proiect,
3. Diploma de bacalaureat (original),
4. Diploma de licenţă (original) sau, pentru absolvenţii promoţiei 2010-2011, adeverinţă (original) de
susţinere a examenului de licenţă. Pentru absolvenţii AC, promoţia 2010-2011, UTCN,
adeverinţele vor fi ridicate de la secretariat de către comisia de admitere.
5. Copie certificat naştere legalizată,
6. Doua fotografii tip buletin identitate,
7. Copie buletin de identitate/carte de identitate,
8. Dovadă plată taxa de înscriere (120 RON),
9. Dosar plic.
Decan,
Şef catedră,
Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi
Prof.dr.ing. Rodica Potolea

