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M E T O D O L O G I E 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII  

ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE 
LICEN ŢĂ/DIPLOM Ă  LA UNIVERSITATEA HYPERION  

DIN BUCUREŞTI 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 

 

 
În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale 

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi co-
mpletările ulterioare, a H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor 
care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru 
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în 
activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 
749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor 
de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de 
licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 4061 din 15 
aprilie 2011 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
ciclurile universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 
2011-2012, ale Cartei Universităţii Hyperion din Bucureşti, Senatul Universităţii 
Hyperion din Bucureşti aprobă Metodologia privind admiterea în anul I de studii 
pentru anul universitar 2011-2012 pentru ciclurile de studii de licenţă/diplomă. 

Capitolul I 

ORGANIZAREA ADMITERII 

Art. 1.  Universitatea Hyperion din Bucureşti organizează admiterea în 
anul I de studii pentru ciclurile de studii universitare de licenţă/diplomă pentru 
anul universitar 2011-2012 la programele de studii universitare acreditate sau 
autorizate, după cum urmează: 

 

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURE ŞTI 
Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti 

 

Tel.:+004021 3214667, +004021 3234167 
Fax:+004021 3216296, +004021 3216425 

www.hyperion.ro;  eMail: rectorat@hyperion.ro 

                                                                                 
                                                                             
                                                                            
                                                                            
                                                                             
                                                                            
                                                                            
                                                                           
                                                                            
                                                                                    

Acreditată prin Legea nr. 275/2002 
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Facultatea de Ştiinţe Economice 
− Contabilitate şi Informatică de Gestiune – curs zi 3 ani, acreditată; 

curs ID 3 ani, autorizată provizoriu 
− Management – curs zi 3 ani, acreditată; curs ID 3 ani, autorizată 

provizoriu 
− Finanţe-Bănci – curs zi 3 ani, acreditată; curs ID 3 ani, autorizată 

provizoriu 
− Afaceri internaţionale – curs zi 3 ani, acreditată; curs ID 3 ani, 

autorizată provizoriu 
− Economia comerţului, turismului şi serviciilor – curs zi 3 ani, 

acreditată; curs ID 3 ani, autorizată provizoriu 
 

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 
− Drept – curs zi 4 ani, acreditată; curs ID 4 ani, autorizată 

provizoriu 
 
Facultatea de Jurnalism 

− Jurnalism – curs zi 3 ani, acreditată 
 

 Facultatea de Psihologie 
− Psihologie – curs zi 3 ani, acreditată 

 

Facultatea de Litere şi Limbi Străine 
− Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză, japoneză) – curs zi 3 ani, acreditată 
    

Facultatea de Arte 
− Artele spectacolului. Actorie – curs zi 3 ani, acreditată 
− Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine 

de film şi TV) – curs zi 3 ani, acreditată 
 

Facultatea de Istorie-Geografie 
− Istorie – curs zi 3 ani, acreditată 
− Geografie – curs zi 3 ani, acreditată 

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale 
− Sociologie – curs zi 3 ani, acreditată 
− Ştiinţe Politice – curs zi 3 ani, acreditată 

   
Facultatea de Electronică, Automatică şi Informatică Aplicată 

− Automatică şi Informatică Aplicată – curs zi 4 ani, acreditată 
 

Facultatea de Matematică-Informatică 
− Informatică – curs zi 3 ani, acreditată 
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Facultatea de Fizică 
− Fizică – curs zi 3 ani, acreditată 

 Art. 2. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în anul universitar 
2011-2012 se organizează comisia de admitere pe universitate formată din: 

− Rector Ion Spânulescu, preşedintele comisiei 
− Prorector cu activitatea didactică, membru 
− Decanii facultăţilor 
− Secretar şef al universităţii 

Art. 3.  Consiliile facultăţilor vor organiza, până la 23 mai 2011, comisii de 
admitere la nivelul fiecărei facultăţi, formate din 3-7 membrii, al căror preşedinte 
este decanul facultăţii, care urmează să fie aprobate de Senatul universităţii. 

Art. 4.  Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă/diplomă la cursuri de 
zi şi ID şi la cursurile de masterat se organizează într-o singură sesiune, înainte de 
începerea anului universitar 2011-2012. Consiliile facultăţilor şi comisiile de 
admitere vor stabili, cu aprobarea Senatului universităţii, data sesiunilor de 
admitere atât la ciclul universitar de licenţă/diplomă, cât şi la ciclul de studii 
universitare de masterat în perioada 1 iunie – 30 septembrie 2011. 

Art. 5.  Admiterea la ciclul universitar de licenţă/diplomă se realizează pe 
baza mediilor obţinute la examenul de bacalaureat. Admiterea se va face în 
ordinea mediilor calculate până la ocuparea locurilor aprobate la fiecare specia-
lizare de Senatul universităţii. 

Art. 6.  La Facultatea de Arte admiterea se face în urma unui examen de 
admitere, potrivit metodologiei aprobate de Consiliul facultăţii şi avizată de 
Rectorul Universităţii Hyperion, în perioada 10-25 august 2011. Detalii despre 
admitere vor fi publicate şi pe pagina web a facultăţii şi a Universităţii Hyperion 
din Bucureşti. 

Art. 7.  Condiţiile de admitere la ciclul universitar de licenţă/diplomă vor fi 
aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţilor, prin pliante şi 
prin publicarea pe pagina web a facultăţilor şi a Universităţii Hyperion. 

Art. 8.  Admiterea la studii universitare de licenţă la Facultatea de Arte 
poate fi susţinută în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale, dacă 
disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limba respectivă. 

Art. 9.  Consiliile facultăţilor vor lua măsuri pentru repartizarea cadrelor 
didactice care vor realiza, împreună cu secretariatele, înscrierea candidaţilor prin 
completarea corectă a Anexei 1: Date privind candidatul pentru ciclul universitar 
de licenţă şi masterat. Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul general şi 
biroul decanatului de la Facultatea de Electronică, Automatică şi Informatică 
Aplicată situate în corp A, Calea Călăraşilor nr. 169, parter, în zilele şi orele 
stabilite. 



 146 

La Facultatea de Arte înscrierea se va face la secretariatul facultăţii, la 
datele şi orele stabilite de conducerea facultăţii. 

Capitolul II 

CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Art. 10. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida 
numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat şi care 
prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta 
sau, pentru promoţia 2010-2011, adeverinţa eliberată de către instituţia de 
învăţământ la care a susţinut examenul de bacalaureat. 

Art. 11. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi 
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute 
de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza 
de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 
fiecare candidat având obligaţia să prezinte, la înscrierea la concurs, atestatul de 
recunoaştere a studiilor. 

Art. 12. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în 
limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă 
lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţiile abilitate de MECTS. 
Aceleaşi condiţii se impun şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de 
învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze 
cetăţeni străini şi sunt recunoscute de către statul român. 

Art. 13. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult 
două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care 
le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare pentru un singur 
program de licenţă şi pentru un singur program de master. Candidatul declarat 
admis la mai multe facultăţi va depune diploma de bacalaureat în original la 
facultatea pe care doreşte să o urmeze, aducând adeverinţă că este înscris la al 
doilea program de licenţă sau master şi diploma de bacalaureat în original se află 
la acea facultate. 

Art. 14. Universitatea Hyperion din Bucureşti din Bucureşti poate stabili 
unele facilităţi referitoare la admitere pentru programe de licenţă pentru candidaţii 
care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare sau la 
alte concursuri naţionale sau internaţionale. Copiii personalului didactic aflat în 
activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere. 
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Capitolul III 

CANDIDAŢII LA ADMITERE 

 Art. 15. Candidaţii înscrişi la programele de licenţă sunt obligaţi să 
prezinte la înscriere documentele necesare stabilite de consiliile facultăţilor şi care 
vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţilor şi al 
universităţii, prin pliante şi pe pagina web. 

Art. 16. Dosarul de înscriere la programele de licenţă trebuie să conţină 
următoarele acte: 

− diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu (pentru 
candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile iulie-
august 2011 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în 
anii de studii, termenul de valabilitate), în original sau copie legalizată; 
în vederea înmatriculării candidaţii care nu depun la înscriere originalul 
actului de studii sunt obligaţi să depună la secretariatul facultăţii diploma 
de bacalaureat în original şi copie legalizată; 

− certificat de naştere, copie legalizată; 
− certificat de căsătorie, copie legalizată (pentru candidatele căsătorite); 
− carte/buletin de identitate, copie xerox; 
− adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, original; 
− 3 fotografii color tip buletin; 
− chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 
− diploma de licenţă în original şi copie legalizată sau adeverinţă de 

absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua 
facultăţi; 

− cerere tip de înscriere însoţită de Anexa 1 şi Anexa 2 a prezentei 
Metodologii; 

− dosar plic. 

Art. 17. Media generală minimă de admitere la studii universitare de 
licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte 
echivalente. 

Art. 18. Pentru fiecare candidat la studiile universitare de licenţă admis şi 
înmatriculat la Universitatea Hyperion din Bucureşti secretariatele facultăţilor vor 
colecta datele cuprinse în Anexa 2. 

Art. 19. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de 
admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii Hyperion, până la 15 
octombrie 2011. După aprobarea înmatriculării, studenţii înscrişi în registrul matri-
col, sub un număr unic, valabil pe întreaga perioadă de studii la care a fost admis. 

Art. 20. Rezolvarea contestaţiilor la admitere este în exclusivitate de 
competenţa Universităţii Hyperion din Bucureşti. Nu se admit contestaţii pentru 
probele orale/de aptitudini artistice. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
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Art. 21. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la 
nivelul Universităţii Hyperion, potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu avizul 
MECTS. 

Art. 22. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii se abrogă 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3855 privind 
criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii uni-
versitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011. 

Art. 23. Prezenta Metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa 
Senatului Universităţii Hyperion din ziua de 23 mai 2011.  

R E C T O R, 

Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU 

 


