UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA

METODOLOGIE PROPRIE
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar
2017-2018) şi a Regulamentului propriu USH de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul
de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, aprobat de Senatul
Universităţii Spiru Haret din data de 25.01.2017.
Art. 1 . Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universităţii Spiru Haret
organizează admiterea prin testarea capacităţilor cognitive (completarea fişei-chestionar şi
susţinerea unui interviu), în 2 (două) sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie,
calendarul fiind afişat la sediul facultăţii şi publicat pe pagina web.
Art. 2. (1) Facultatea de Medicină Veterinară va aduce la cunoştinţa candidaţilor,
condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la avizier şi pe pagina web
proprie.
(2) Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
- Diplomă de Bacalaureat, în original/ copie legalizată sau adeverinţă eliberată de
liceu pentru anul curent care să cuprindă media generală la examenul de
bacalaureat și mediile obţinute în anii de studii, (nota echivalată CNRED pentru
linia cu predarea în limba engleză)
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este
cazul
- Foaia matricolă în original sau copie legalizată
- Acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul integrat al
învăţământului din România (SIIR) a datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat, pentru candidaţii care au promovat examenul în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2016 -2017
- Certificatul de naştere, în copie
- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie
- Adeverinţă medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical

Buletin/Carte de identitate, în copie
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Scrisoare de motivație/eseu asupra opțiunii pentru medicină veterinară (pentru
linia cu predare în limba engleză)
- 3 Fotografii tip buletin
Art. 3. (1) Taxa de înscriere la admitere pentru anul universitar 2017-2018 este de 110
-

lei.
(2) Copii personalului didactic aflat în activitate şi didactic auxiliar în activitate, copii
de pensionari în baza cuponului de pensie din ultima lună şi copii de şomeri în baza cuponului
de şomer din ultima lună, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt
scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Art. 4. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul facultăţii din B-dul Basarabia nr.
256, sector 3.
Art. 5. Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor cognitive, prin completarea unei
fişe-chestionar şi prin susţinerea unui interviu în faţa comisiei de admitere
Art. 6. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată dintre:
- nota obţinută în urma testării cunoştinţelor cognitive / scrisoarea de motivație sau eseu
asupra opțiunii pentru medicina veterinară pentru linia cu predare în limba engleză (60%)
- media obţinută la examenul de bacalaureat / nota echivalată CNRED linia cu predare în
limba engleză (40%).
Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(2) În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate,
rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat la disciplina de Biologie.
(3) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, programul de
studiu Medicină Veterinară este 5 (cinci).
Art. 7. Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către Comisia
de admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a candidatului.
Art. 8. (1) Ierarhizarea candidaţilor se face se face în ordine descrescătoare fără a se
depăşi cifra de şcolarizare (50 locuri) alocată programului de studii Medicină Veterinară.
(2)
Rezultatele admiterii se comunică prin afişare la avizierul facultăţii şi pe pagina
web în cel mult 24 ore de la încheierea acesteia.
Art. 9. Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data
afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore şi se afişează la sediul facultăţii şi pe
pagina web.
Art. 10. Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi şi vor fi înscrişi în Registrul
matricol unic (RMU), cu un număr unic valabil pentru toată perioada de şcolarizare la
Facultatea de Medicină Veterinară Spiru Haret.
Art. 11. Prezenta metodologie a fost elaborată în acord cu Regulamentul de organizare
a admiterii la programele oferite în ciclul de studii universitare de licență pentru anul
universitar 2017-2018 al Universității Spiru Haret și aprobată în şedinţa Consiliului facultății
din data de 25.02.2017 şi postată pe pagina web a facultății.

DECAN,
Conf. univ. dr. Andronie Ioana Cristina

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Instituţie de învăţământ superior particular, înfiinţată şi acreditată
prin Legea nr. 443/05.07.2002
ANEXA NR.1.

FIŞĂ – CHESTIONAR
pentru admitere la
FACULTATEA _____________________________________________________
PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT __________________________________________
I. Date de identificare:

Subsemnatul(a)

naştere)________________________________,
(nume
după
căsătorie)____________________,(prenume)_________________________________
,iniţiala
tatălui/mamei_______,
prenume
tată_______________,
prenume
mamă___________,
născut(ă)
la
data
de
(anul,
luna,
ziua)
__________________________,
în
localitatea
______________________,
judeţul/sectorul _________________, cetăţenia _____________, naţionalitatea (etnia1)
_____________, cod numeric personal (CNP2) _______________________, sex (M/F)
____, solicit înscrierea pentru admiterea în anul I de studiu.
Domiciliul:

(nume

la

Ţara:__________________

localitatea_________________________,

judeţul/sectorul____________________, strada _______________________, nr.________,
blocul

____,

scara

___,

etajul

__,

apartamentul

___,

telefon

______________________________, Actul de identitate/ Documentul de călătorie seria
__________, nr. ___________, eliberat de__________, data eliberării: __________________,
perioadă

de

valabilitate:

_____________________;

E-mail

______________________________, candidat(ă) care se încadrează în categoria persoanelor
cu dizabilităţi (DA/NU) : _________.
Starea socială specială3:______________
Starea civilă4: ______________________
Ocupaţia: _________________________

Numai pentru cetăţenii români, dacă este cazul.
Candidaţii străini vor introduce codul de identificare personală reglementat de legea lor naţională.
3
Se aplică candidaţilor cu situaţie specială (orfan de un părinte sau de ambii, provenit din casa de copii, provenit din familie monoparentală).
4
Căsătorit(ă), Necăsătorit(ă), Divorţat(ă), Văduv(ă).
1
2

Locul de muncă: _____________________________, telefon ________________
Apartenenţa la o categorie socială scutită de plata taxei de înscriere5:
□ fii de cadre didactice;
□ fii de pensionari;
□ fii de şomeri.

II. Date privind studiile:
Denumirea

liceului/colegiului

absolvit___________________________________________,
_________________________,
judeţul

localitatea

__________________________,

Ţara:

___________________________________,
profilul/domeniul:_____________,

durata

anul absolvirii _______ , forma de învăţământ (Zi, Seral, FR)

studiilor:_____
_________________.

Media generală la examenul de bacalaureat: ________________.
Datele de identificare ale diplomei de bacalaureat: tip (bacalaureat sau echivalentă):
______________________, seria: ______, numărul:___________, emisă de: _____________,
anul

emiterii:

______________________,

alte

observaţii:

________________________________.


În liceu/colegiu, aţi participat la concursuri şi/sau olimpiade

şcolare?
Da
Nu


Dacă da, la ce nivel şi ce rezultate aţi obţinut?

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aţi absolvit studiile altei Facultăţi/Universităţi? Dacă da, care?
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

III. Motivaţii privind admiterea în învăţământul superior:

Ce v-a determinat să vă înscrieţi la Universitatea Spiru Haret?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Cum aţi aflat de Universitatea Spiru Haret?
□ Prin cunoştinţe (familie, prieteni, colegi, cunoştinţe etc.);
□ Mass-media (radio, presa scrisă);

5

Scutirea taxei de înscriere la admitere constituie o facilitate acordată de Universitatea Spiru Haret în baza actului doveditor

□ Internet;
□ Alte surse. Care?
___________________________________________________________________________

Care sunt aşteptările Dumneavoastră de la Facultatea pe care vreţi să o urmaţi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________

Enumeraţi cele mai importante motive pentru care aţi ales acest Program de
studii universitare de licenţă?
a.
___________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________________

IV. Posibilităţi privind informarea şi pregătirea academică:
1. Ştiţi să utilizaţi computerul?
Da
Nu

2. Aveţi acces la computer?
Da, am computer personal
Da, utilizez computerul de la serviciu
Da, ocazional
Nu
3. Aveţi posibilitatea să utilizaţi INTERNET-ul?
Da
Nu
4. Recepţionaţi, în zona de reşedinţă, postul de televiziune TvH?
Da
Nu
5. Dar postul de radio HFM2.0 (103,4 Mhz)?
Da
Nu
6. Sunteţi abonat al vreunei Biblioteci? Precizaţi care.

_____________________________________________________________________
*
*
*

În cazul declarării mele ca admis(ă) la Universitatea Spiru Haret, mă oblig
să achit, imediat sau în maximum 10 zile, taxa de şcolarizare (prima rată /
integral).
Am luat cunoştinţă că, în caz contrar, Universitatea Spiru Haret nu-mi garantează
locul ocupat.

Data completării,
____________________

Semnătura candidatului:
_______________________

Această pagină se completează de către un reprezentant al secretariatului Facultăţii.

DOCUMENTE DEPUSE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea actului

Original

Diploma de bacalaureat (echivalent)
Adeverinţa de bacalaureat
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie
Buletin / carte de identitate
Adeverinţă medicală
Fotografii

Copie

Semnături secretar şi
candidat(ă)

-

Achitat taxa de admitere:
Chitanţa nr. ________, din _____________________________________
Secretar admitere (numele, prenumele şi semnătura),
____________________________________________________

ANEXA Nr.2

GRILĂ DE EVALUARE A CUNOŞTIINŢELOR ŞI CAPACITĂŢII
COGNITIVE ALE CANDIDATULUI
Acest formular se completează de către Comisia de concurs pentru admiterea la studii
universitare de licenţă.
Pentru fiecare dimensiune (item) se acordă puncte de la 1 la 10 (1 reprezintă punctajul minim –
10 reprezintă punctajul maxim). Notele acordate vor fi exprimate prin numere întregi (fără
zecimale).
Se calculează totalul punctelor obţinute, iar nota finală se obţine prin împărţirea totalului la 10.
(De ex.: Total punctaj  98  Notă finală: 98: 10  9,80).

Categorie

Dimensiuni

Punctajul acordat

(itemi)
1. Evenimente şcolare la care candidatul a participat
(concursuri,
olimpiade,
cercuri,
simpozioane,
educaţionale şi de
workshop-uri, proiecte, expoziţii, emisiuni radio-tv,
pregătire continuă activităţi artistice etc.).
2. Gradul de cunoaştere a profilului programului de studii
pe care doreşte să-l urmeze şi oportunităţile aferente
pentru inserţia pe piaţa muncii.
3. Capacitatea candidatului(ei) de a-şi identifica şi
II.
enumera calităţile care îl recomandă pentru profesia la care
Disponibilitatea
aspiră.
pentru studii
4. Receptivitatea candidatului(ei) la studiul limbilor
străine.
universitare
5. Disponibilitatea de a se implica în activităţi didactice
suplimentare curriculei universitare şi în activităţi de
cercetare ştiinţifică.
6. Nivelul de cunoştinţe în utilizarea tehnologiilor
informatice (IT).
7. Exprimare corectă, clară şi coerentă a ideilor.
III. Calităţi şi
I. Activităţi

comportamente

8. Motivaţie realistă şi ambiţioasă.

generale

9. Atitudine deschisă, pozitivă, implicare în viaţa
comunităţii academice.
10. Capacitate de efort intelectual.
Total punctaj:
Notă obţinută:

Data admiterii,

Comisia de admitere:
1…………………….
2…………………….
3……………………..

ANEXA Nr.3
FIŞĂ
PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA
CONCURSUL DE ADMITERE

NUMELE ŞI PRENUMELE
CANDIDATULUI:___________________________________________________________
__
FACULTATEA:_____________________________________________________________
__
PROGRAMUL
STUDII:______________________________________________________
ANUL
UNIVERSITAR
_____________2014/2015___________________________________

1. NOTA OBŢINUTĂ
LA TESTAREA CUNOŞTINŢELOR
ŞI CAPACITĂŢILOR COGNITIVE,
RESPECTIV ARTISTICE SAU SPORTIVE,
PONDERATĂ CU 60%

=

2. MEDIA OBŢINUTĂ
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT,
PONDERATĂ CU 40 %

=

3. MEDIA FINALĂ DE ADMITERE
(SUMA MEDIILOR DE LA PUNCTELE 1 ŞI 2)

=

DATA:__________________

COMISIA DE ADMITERE:
1._______________________
2._______________________
3. _______________________

DE

:

