UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
ANEXĂ la Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere
în ciclurile de studii universitare de licenţă, master, doctorat şi conversie profesională
Nr. _________ din _______________

METODOLOGIE DE ADMITERE 2022
Consiliul Facultăţii de Silvicultură supune spre aprobare Metodologia de admitere pentru
anul universitar 2022 – 2023.
INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere
sunt prevăzute în Regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere
în ciclurile de studii universitare de licenţă, master, doctorat şi conversie profesională pentru anul
universitar 2022 – 2023.
INFORMAŢII SPECIFICE
I. ADMITERE PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
-

domeniul

de

licență

SILVICULTURĂ,

programul

de

studii

SILVICULTURĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, 4 ani;
- domeniul de licență ŞTIINŢA MEDIULUI, programul de studii ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, 3 ani.
Concursul de admitere constă în:
-

Proba 1: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat

-

Proba 2: cea de-a 2-a notă dintre notele obținute la probele scrise ale Examenului de
bacalaureat, în ordine descrescătoare

50%

50%

II. ADMITERE PENTRU CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT,
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, 2 ani, domeniul SILVICULTURĂ, specializările:
- CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR
- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL FORESTIER

Concursul de admitere constă în:
- proba 1: probă orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive

20%

- proba 2: media generală a examenului de diplomă/licenţă

80%

CRITERII DE DEPARTAJARE
În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, în vederea ocupării
ultimului loc se vor utiliza drept criterii de departajare media examenului de bacalaureat, la ciclul
universitar de licenţă, respectiv nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate din cadrul examenului de diplomă, la ciclul universitar de masterat.

DECAN,
Șef lucrări dr.ing. Ciprian PALAGHIANU

