UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT PROPRIU
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr.
3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret,
Senatul Universităţii Spiru Haret aprobă Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016-2017.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2016-2017 şi introduce
toate mecanismele astfel încât fiecare facultate să elaboreze şi să aplice propriul regulament de
organizare a admiterii la programele de studii de licenţă, potrivit misiunii proprii, strategiei
Universităţii Spiru Haret şi în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
(2) Asigurarea unui cadru general flexibil şi eficient are drept scop atingerea obiectivului
educaţional privind stimularea excelenţei facultăţilor şi a programelor de studii de licenţă pe care le
oferă.
(3) În baza autonomiei universitare şi a asumării răspunderii publice, facultăţile din structura
Universităţii Spiru Haret organizează concurs de admitere pentru fiecare program din ciclul de studii
de licenţă în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive
ale candidaților.
(4) Universitatea Spiru Haret va aduce la cunoștința candidaților, prin afișare la sediile
facultăților și pe pagina web proprie, informații privind:
a) regulamentul propriu de admitere;
b) oferta anuală de școlarizare;
c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere;
d) perioadele sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfășurare a concursului și probele de concurs;
f) facilitățile sau condițiile speciale;
g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;
h) alte informații utile candidaților.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 2. Admiterea la Universitatea Spiru Haret se organizează pe programe de studii universitare
de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.
Art. 3. Admiterea se organizează numai pentru programele de studii de licenţă nominalizate în
actele normative în vigoare.
Art. 4. Concursul de admitere se organizează pe baza regulamentului de admitere elaborat de
către fiecare facultate în parte, cu respectarea prezentului regulament şi a prevederilor legale în
vigoare.
Art. 5. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii universitare
de licenţă precum şi regulamentele elaborate de facultăţi sunt făcute publice cu cel puţin 6 luni înainte
de data admiterii.
Art. 6. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în 2 (două)
sesiuni, în condiții identice, în perioada iulie-septembrie, calendarul fiind stabilit de fiecare facultate
în parte, în funcţie de specificul acestora.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de către fiecare
facultate prin regulament propriu şi se fac publice prin afişare la sediul facultăţii şi prin publicare pe
pagina web.
Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română sau într-o limbă
străină, pentru programele de studii de licenţă la care şcolarizarea este organizată în limba străină
respectivă.
(2) Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, concursul de admitere se poate
susţine şi în limba maternă, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba
la limba şi literatura maternă.
Art. 8. (1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine
obligatoriu o probă de competenţă lingvistică pentru limba de predare a programului, eliminatorie,
notată cu admis/respins.
(2) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii şi se vor
nota cu admis/respins.
Art. 10. (1) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se constituie, la nivelul fiecărei
facultăţi, comisii de admitere formate din minim 3 cadre didactice, desemnate de decan şi avizate de
consiliul facultăţii.
(2) Membrii comisiei de admitere trebuie să aibă cel puțin gradul de lector. Preşedintele
comisiei de admitere trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar sau profesor.
(3) Numirea comisiilor de admitere și a președinților acestora se face prin decizia rectorului
Universităţii Spiru Haret.
CAPITOLUL III
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 11. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, al statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de
instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educației naționale și cercetării științifice.
(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de
licenţă, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
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(3) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la
alin. (1) pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de
bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate
din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
(4) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii
Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform
metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.
Art. 12. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituţiile de învăţământ care le oferă.
CAPITOLUL IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Art. 13. (1) Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
- diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original și copie legalizată
sau
- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la
care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate sau
care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere)
sau
- adeverință eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016. Adeverința trebuie să
cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii,
termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
sau
- acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul informatic integrat al învățământului
din România (SIIIR) a datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat, pentru
candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului
școlar 2015-2016.
b) Documente de identificare:
- copie simplă de pe cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
- copie simplă de pe certificatul de naştere;
- copie simplă de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
c) Alte documente:
- adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);
- 3 fotografii 3/4;
- dosar plic.
Art. 14. (1) Taxa de înscriere la admitere este stabilită de către Consiliul de administraţie, anual
şi se face publică prin afişarea pe pagina web şi la sediile facultăţilor, cu cel puţin 6 luni înainte de
admitere. Pentru admiterea în anul universitar 2016-2017 taxa de înscriere este de 110 lei.
(2) Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în
întreţinerea părinţilor (cu vârsta de pănă la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru
admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:
– candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde
funcţionează părintele;
– candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să
aibă vârsta de pănă la 26 de ani).
– candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să
aibă vârsta de pănă la 26 de ani).
Art. 15. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediile facultăţilor şi în alte spaţii de învăţământ
ale Universităţii unde este organizat serviciul de secretariat.
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CAPITOLUL V
REZULTATELE ADMITERII ȘI ÎNMATRICULAREA
Art. 16. (1) Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv
artistice sau sportive ale candidatului.
(2) Pentru domeniile/programele de studii arhitectură, teatru, muzică, educaţie fizică şi sport,
limbă şi literatură, facultăţile pot include, în structura admiterii şi teste de cunoştinţe, teste de limbă,
teste de aptitudini şi vocaţionale, probe practice etc. Pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive
examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susţinută anterior
celorlalte probe, care va fi notată cu Admis/Respins.
Art. 17. (1) Cu ocazia concursului de admitere candidaţii completează o fişa-chestionar care
este analizată de către comisia de concurs (Anexa nr.1).
(2) Comisia de concurs completează o grilă de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţii cognitive
ale candidatului, respectiv artistice sau sportive, şi punctajele aferente (Anexa nr.2).
Art. 18. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor
obţinute la probele concursului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în
considerare și media de la bacalaureat.
(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la programul de studii de la facultatea unde aceştia au candidat, în conformitate cu
regulamentele proprii de admitere.
(5) În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate,
rezultatele obţinute la testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive.
Art. 19. Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către Comisia de
admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a candidatului (Anexa nr.3).
Art. 20. (1) Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face ţinându-se
seama de următoarele criterii:
a) nota obţinută la verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a capacităţilor
cognitive, respectiv artistice sau sportive (60%);
b) media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).
(2) Ierarhizarea se face pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de
studii.
(3) Rezultatele admiterii se comunică prin afişare la avizierul facultăţii şi pe pagina web în cel
mult 24 ore de la încheierea acesteia.
Art. 21. Facultăţile au obligaţia 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. 22. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face
prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care
au fost admişi.
(3) Universitatea Spiru Haret întocmeşte contracte de studii care se încheie între studentul
înmatriculat si Rectorul universităţii.
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CAPITOLUL VI
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Art. 23. (1) La nivelul fiecărei facultăţi se constituie comisii de contestaţii formate din cadre
didactice care nu au participat la concursul de admitere al programului respectiv pentru anul
universitar 2016-2017.
(2) Comisiile de contestații sunt formate din minim 3 cadre didactice, desemnate de decan şi
avizate de consiliul facultăţii.
(3) Numirea comisiilor de contestații și a președinților acestora se face prin decizia rectorului
Universităţii Spiru Haret.
Art. 24. (1) 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 sediile facultăţilor şi pe
pagina web.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. Conducerea Universității Spiru Haret și conducerile facultăților au întreaga
responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere.
Art. 26. În termen de 10 (zece) zile de la aprobarea prezentului regulament de către Senatul
universitar facultăţile vor elabora regulamente proprii de admitere.
Art. 27. Direcţia secretariat general şi facultăţile din structura Universităţii Spiru Haret vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului regulament.
Art. 28. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de
04.02.2016 şi postat pe pagina web a universităţii.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
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