Facultatea de Inginerie Alimentară

CRITERII SPECIFICE

(Anexa la Regulamentul R10 – Organizarea și desfășurarea examenului de admitere)
Admiterea se organizează în două sesiuni de admitere, iulie şi septembrie, după un calendar aprobat în
CA care se va posta pe site-ul Admitere USV și la adresa www.fia.usv.ro:
I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 4
ani
Facultatea de Inginerie Alimentară organizează înscrieri pentru 2 domenii de studiu, după cum urmează:

Nr. Forma de
crt. învățământ
1

2

IF

IF

Domeniul de
licenţă
INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
ȘTIINȚE
INGINEREȘTI
APLICATE

Program de studiu
Ingineria Produselor Alimentare
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
Protecţia Consumatorului și a Mediului
Științe Gastronomice

Total locuri

Numărul de locuri bugetate și cu taxă va fi stabilit prin Hotârârea Senatului USV.
IMPORTANT:
Pentru anul I de studii, la programele de studii de licență se pot acorda burse speciale, primilor 3
studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original (sau o diplomă echivalentă
acesteia), sau adeverinţă în original (pentru promoţia absolventă în anul admiterii, dacă până la data
înmatriculării nu au fost eliberat diplome de bacalaureat) şi care sunt eligibili pentru a ocupa un loc
la buget pentru ciclul de studii de licență.
I.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 2 ani
În anul 2022, la Facultatea de Inginerie Alimentară se organizează examen de admitere pentru 3
programe de studiu, enumerate mai jos, cu durata de 2 ani:

Nr. Forma de
crt. învățământ

1

IF

Domeniul de
licenţă

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE

Program de studiu
Controlul și Expertiza Produselor
Alimentare
Managementul Igienei, Controlul Calităţii
Produselor Alimentare și Asigurarea
Sănătăţii Populaţiei
Managementul Securităţii Mediului și
Siguranţa Alimentară

Total locuri

Numărul de locuri bugetate și cu taxă va fi stabilit prin Hotârârea Senatului USV.

Facultatea de Inginerie Alimentară
II. DESFĂȘURAREA ADMITERII
Candidații la programele de studii de licență, masterat și cursuri postuniversitare pot depune
dosarul on-site sau on-line.
III. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2022
III.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 4
ani
Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1:
Media Examenului de bacalaureat
50%
Proba 2:
Nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat
50%
Pentru a fi admiși, candidații trebuie să promoveze și proba de testare a cunoștințelor capacității
cognitive și a competențelor de specialitate sub formă de interviu. Proba este finalizată cu: Admis /
Respins*
Pentru candidații care provin din țări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat unor note,
comisia de admitere pe facultate va decide asupra notelor din foaia matricolă sau echivalenta pe care le va
lua în calcul.
În cazul candidaților care depun dosarul on-line, interviul se va desfășura prin intermediul unei aplicații
informatice (de ex. Google meet, zoom, skype).
III.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvență (IF), cu durata studiilor de 2 ani
Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1:
Media examenului de licenţă/diplomă 75%
Proba 2:
Interviu
25%
Interviul se susţine în fiecare zi după înscriere şi constă în susţinerea unui proiect de cercetare din
domeniul Ingineria produselor alimentare. Interviul se suține cu 4 membri ai comisiei de admitere.
Candidații pot susține interviul în fața unei comisii de admitere prin intermediul unei aplicații informatice
(de ex. Google meet, zoom, skype).

IV. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE
 La învăţământul universitar de licenţă, departajarea se va face după:
Criteriul I: media Examenului de bacalaureat;
Criteriul II: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat;
Criteriul III: cea de-a doua notă ca valoare dintre notele obţinute la probele scrise ale
Examenului de bacalaureat.

 La studiile universitare de master, departajarea se va face după:
Criteriul I: media examenului de licenţă/diplomă;
Criteriul II: interviu;
Criteriul III: media ponderată a studiilor de licență.

Facultatea de Inginerie Alimentară
V. TRECEREA ÎN AN SUPERIOR
Candidații declarați admiși, absolvenți ai altor programe de studii universitare de licență, pot opta pentru
trecerea în an superior. La înmatriculare, candidații depun o cerere la secretariatul facultății însoțită de
situația școlară/foaia matricolă. Comisia de proces de învățământ și formare continuă a facultății stabilește
gradul de suprapunere dintre planul de învățământ al programului de studiu dorit de candidat și situația
școlară a acestuia. Dacă gradul de suprapunere pentru anul I este de minim 40 de credite, candidatul poate fi
admis în anul II. Dacă gradul de suprapunere pentru anul I și II este de minim 90 de credite, candidatul
poate fi admis în anul III. Propunerea comisiei este înaintată consiliului facultății pentru aprobare.

VI. TAXE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE (ÎNSCRIERE, ÎNMATRICULARE,
ȘCOLARIZARE ŞI AVANSUL DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE)
Cuantumurile taxelor sunt stabilite de Senatul USV.

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN

M.A.O./E.P./1 ex.

