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Aprobat în ședința de Senat din 26.02.2015

RE G ULA M E N T
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
în ciclul studii universitare de licenţă și master pentru anul universitar 2015-2016
PREAMBUL
Baza legislativă pentru admiterea la studiile de licenţă pentru anul universitar 2015-2016 la
Universitatea Agora din municipiul Oradea este formată din:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, art. 136, 142, 145, 151, 156,
158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 alin. (17).
2. Legea nr. 59 din 29.03. 2012, publicată în M. Of. nr.222 din 3.04.2012 privind înfiinţarea
Universităţii Agora din municipiul Oradea.
3. Ordinul MECS nr. 3.165/04.02.2015 pentru aprobarea Metodologie-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2015 – 2016 publicat în Monitorul Oficial –partea I, Nr. 129 din 19.02.2015.
4. Carta Universităţii Agora avizată de MECTS - Direcţia Generală Juridică prin adresa nr.
878/DGJ/ 02.05.2012.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general modul de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă și master acreditate (A) sau
autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) în cadrul Universității Agora din municipiul Oradea în anul
universitar 2015-2016.
Art. 2. Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO), acreditată ca instituţie de
învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, parte din sistemul naţional de învăţământ
superior acreditat, va aduce la cunoștința candidaților și publicului interesat, prin afișare pe pagina web
http://univagora.ro, la avizierul de la sediul universității, prin presă și prin materiale publicitare,
următoarele:
(1) Prezentul regulament.
(2) Oferta de programe de licență și master, precum și cifrele de școlarizare aprobate de ARACIS
pentru anul universitar 2015-2016.
(3) Condițiile și documentele necesare pentru înscriere.
(4) Perioadele sesiunilor de admitere.
(5) Modalitatea de admitere și probele de concurs.
(6) Facilitățile oferite de UAO (burse Agora, burse sociale, burse oferite de agenți economici,
cazare, facilități de învățare ș.a.).
(7) Taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii.
(8) Taxele de școlarizare și specimenele contractelor de studii.
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CAPITOLUL II
Organizarea admiterii
Art. 3.
(1) În anul 2015 UAO organizează, potrivit legii, examen de admitere pentru ciclul de studii
universitare de licenţă și master la Facultatea de Drept și Științe Economice (FDSE).
(2) La ciclul de studii universitare de licenţă UAO organizează admitere la următoarele domenii și
programe de studii/specializări: Drept (specializarea Drept, 4 ani – 240 ECTS, IF, 100 locuri),
Management (specializarea Management, 3 ani – 180 ECTS, IF, 50 locuri), Contabilitate
(specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, 3 ani – 180 ECTS, IF, 100 locuri) și
Științe administrative (specializarea Poliție locală, 3 ani – 180 ECTS, IF, 100 locuri).
(3) La ciclul de studii universitare de master UAO organizează admitere la următoarele programe
de studii acreditate: Managementul resurselor umane (2 ani – 120 ECTS), și Cercetări
criminalistice aplicate (2 ani – 120 ECTS) și Științe penale și criminalistică (1 an – 60 ECTS).
(4) La programele enumerate la (2) și (3) se pot adăuga eventualele programe care vor fi
autorizate/acreditate prin Hotărâre de Guvern până la începerea anului universitar 2015-2016.
Art. 4. În 2015 UAO va organiza admitere, la programele de studii universitare de licenţă și
master în două sesiuni, conform următorului calendar:
(1) Sesiunea I: 4 mai - 31 iulie.
(2) Sesiunea a II-a: 3 august – 29 septembrie.
Art. 5.
(1) Probele de admitere pentru locurile fără taxă (burse Agora) se vor desfășura în limba română.
Admiterea la locurile fără taxă se desfășoară doar în Sesiunea I, iar calendarul probelor se va
afișa de către Consiliul de administrație până la 25 martie 2015.
(2) La specializarea Poliție locală se va da și o probă practică de aptitudini, eliminatorie, care se va
nota cu admis/respins. FDSE va afișa cerințele și modul de organizare a probei practice de
aptitudini până la 25 martie 2015.
(3) La programul de master Cercetări criminalistice aplicate se va da și un interviu, iar FDSE va
afișa tematica și modul de desfășurare până la 25 martie 2015.
Art. 6.
(1) Senatul UAO, la propunerea Consiliului FDSE, va aproba membrii Comisiei de admitere şi
membrii Comisiei pentru prelucrarea informatizată a datelor şi rezultatelor.
(2) Comisia admitere are în componenţa sa obligatoriu rectorul Universităţii Agora, în calitate de
preşedinte pe universitate, decanul FDSE, în calitate de preşedinte pe facultate şi secretarul şef
al Universităţii.
(3) Atribuţiile Comisiei admitere sunt următoarele:
(a) instruirea personalului didactic şi administrativ implicat în organizarea şi desfăşurarea
admiterii pentru cunoaşterea normelor legale şi a normelor interne care reglementează această
activitate;
(b) înregistrarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
(c) stabilirea şi comunicarea rezultatelor finale;
(d) afişarea în locuri vizibile care să cuprindă:
- regulamentul de admitere;
- structura facultăţii (domeniile şi programele universitare de licenţă și master);
- numărul de locuri;
- actele necesare pentru înscriere;
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- calendarul admiterii;
- data şi locul de afişare a rezultatelor;
(e) asigură instruirea şi consilierea candidaţilor pe perioada de înscriere, în ceea ce priveşte
procedura de înscriere, completarea cererii de înscriere, a contractelor de studii, precum şi
furnizarea de informaţii legate de specificul facultăţii, domeniilor şi specializărilor,
perspectivele profesionale la absolvire;
(4) Atribuţiile Comisiei pentru prelucrarea informatizată a datelor şi rezultatelor sunt următoarele:
(a) gestionează introducerea datelor de pe fişele de înscriere;
(b) editează listele separate cu candidaţii admişi la fiecare facultate sau specializare şi listele
conţinând candidaţii respinşi, în ordine alfabetică;
(c) afişează pe site rezultatele fiecărei etape de admitere.

CAPITOLUL II
Condiții de admitere și înscrierea candidaților
,
Art. 7.
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă
de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de
studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii
universitare de master.
Art. 8.
(1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare,
în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
(2) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii
universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale
României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru
aceştia.
Art. 9.
Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs
atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
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Art. 10.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au
obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România
a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz.
Art. 11.
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(2) Admiterea pentru programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au participat în
perioada studiilor liceale la faza națională a olimpiadelor şcolare, indiferent la ce disciplină, se va face
direct pe locurile fără taxă (li se vor acorda burse Agora).
Art. 12.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare
anului şcolar/universitar 2014-2015 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă/master sau
adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
Art. 13.
Universitatea Agora se obligă să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale
celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Art. 14.
(1) Taxele de înscriere și taxele de școlarizare vor fi propuse de către Consiliul de administrație și
se vor aproba în ședință de Senat până la 31 martie 2015.
(2) La studiile universitare de master toate locurile sunt cu taxă.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.
Art. 15.
(1) Pentru înscriere, candidaţii vor completa o fişă tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie,
toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenţia în mod deosebit asupra
necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ.
(2) Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu următoarele documente:
(a) diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată, iar
candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2015 pot prezenta la înscriere, în
locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media
generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi menţionarea faptului că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat;
(b) certificatul de naştere în original și copie xerox (copia se va certifica la înscriere, iar
originalul se va restitui);
(c) certificat de căsătorie în original și copie xerox (numai dacă este cazul, copia se va certifica
la înscriere, iar originalul se va restitui);
(d) adeverinţă medicală și dovada de vaccinare (de la medicul de familie);
(e) fişă de înscriere cu date personale (se va primi la înscriere);
(f) două fotografii format ¾;
(g) copie după adeverinţa de achitare a taxei de înscriere;
(h) acte doveditoare pentru acei candidaţi care pot beneficia şi solicită scutire de taxă de
şcolarizare;
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(i) în plus, numai pentru candidații la programele de studii universitare de master: diploma de
de licență (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată, dacă cel în cauză s-a
înscris în prealabil la un alt program, în acest caz depunând la dosar şi o adeverinţă care să
certifice faptul că diploma de licență în original se află la respectiva facultate; candidaţii care au
promovat examenul de licență în 2015 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de de licență,
adeverinţă eliberată de facultate, în care se menţionează media generală de la examenul de
licență, termenul de valabilitate şi menţionarea faptului că nu a fost eliberată diploma de licență.
(3) Pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi masterat cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene
precum şi alţi cetăţeni străini vor prezenta la înscriere următoarele documente:
a) diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) sau a facultăţii , după caz, în original şi
copie/traducere legalizată, având obligatoriu apostila de la Haga;
b) certificatul de naştere în original şi copie/traducere legalizată;
c) scrisoare de acceptare la studii din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
pentru cetăţenii non-UE;
d) echivalarea diplomei de studii din partea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Studiilor pentru cetăţenii statelor membre ale U.E.
e) 2 fotografii format ¾;
f) certificat medical, tradus în limba română;
g) certificat de competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele de limba română a
candidaţilor;
h) copie a actului de identitate sau a paşaportului/traducere legalizată.

CAPITOLUL IV
Rezultatele admiterii şi înmatricularea
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Art. 16.
Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă și master, pe locurile cu
taxă, nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
Media generală de admitere la studii universitare de licenţă, pe locurile cu taxă (locuri rămase
vacante după acordarea burselor Agora), este media generală obținută la examenul de
bacalaureat. În caz de medii egale la bacalaureat, departajarea se va face baza mediei de
absolvire a studiilor liceale.
Admiterea pentru locurile fără taxă (burse Agora) la studiile universitare de licență este
reglementată de către Consiliul de Administrație al UAO prin Metodologia de acordare a
burselor Agora, metodologie ce face parte integrantă din prezentul Regulament.
Media generală de admitere la studii universitare de master, la programele Managementul
resurselor umane și Științe penale și criminalistice, este media generală obținută la examenul de
licență. În caz de medii egale, departajarea se va face baza mediei de absolvire a studiilor de
licență.
Media generală de admitere la studii universitare de master la programul Cercetări
criminalistice aplicate, este formată din media generală obținută la examenul de licență (60%)
și media obținută la interviu (40%). În caz de medii egale, departajarea se va face baza mediei
de absolvire a studiilor de licență.
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor de
școlarizare aprobate în condițiile legii.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina
web http://univagora.ro.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a rectorului UAO. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul
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matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.
(9) UAO va încheia contractelor de studii dintre studenţii înmatriculaţi şi președintele consiliului de
admnistrație/rectorul universităţii.

CAPITOLUL V
Contestații
Art. 18.
(1) Eventualele contestații se depun în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatului concursului de
admitere. Aceste contestații pot viza eventualele erori umane sau materiale în calculul mediei de
admitere.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale și de aptitudini sportive.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale
Art. 19.
Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi completate cu eventualele reglementări ulterioare ale
Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universităţii
Agora.

Președinte Senat,
prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Rector,
prof.univ.dr. Ioan Dzițac

Președinte Consiliu de administrație,
prof.univ.dr. ing. Mișu-Jan Manolescu
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