UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ

REGULAMENT DE ADMITERE PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
LICENŢĂ - toate specializările
Consiliul profesoral al Facultăţii de Agricultură şi Horticultură a hotărât şi
Senatul Universităţii din Craiova a aprobat, ca selecţia candidaţilor la concursul
de admitere în învăţământul superior pentru toate specializările de la licenţă, în
anul universitar 2014-2015, să se facă pe bază de dosar având în vedere media
examenului de bacalaureat şi criteriile proprii ale Facultăţii de Agricultură şi
Horticultură.
Menţionăm că folosim pentru admiterea candidaţilor, criterii operaţionale
proprii care nu iau în considerare sub nici o formă criterii discriminatorii.
Perioada de admitere este stabilită în două sesiuni – una în luna iulie, iar
cea de a doua în luna septembrie - 2014.
După clasificarea candidaţilor, pe baza mediei examenului de bacalaureat
şi în baza cifrei de şcolarizare aprobată pentru toate specializările, se va afişa
lista candidaţilor admişi – ţinându-se cont de două criterii:
1.

– primii candidaţi declaraţi admişi sunt cei care au depuse dosarele
în original, pentru domeniul solicitat;

2.

– candidaţii cu dosarele în copie vor fi declaraţi admişi în
continuarea locurilor disponibile, conform cifrei de şcolarizare
aprobată pentru toate specializările.

Lista

definitivă
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în

descrescătoare a mediilor, ţinând seama de cele două criterii de mai sus.
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MASTER - toate specializările
Consiliul profesoral al Facultăţii de Agricultură şi Horticultură a hotărât
şi Senatul Universităţii din Craiova a aprobat, ca selecţia candidaţilor la
concursul de admitere la master pentru toate specializările, pentru anul
universitar 2014-2015, să se facă pentru locurile de la buget şi taxă, luându-se în
considerare, ca media de la licenţă să reprezinte 100 %, din media de admitere.
Menţionăm că folosim pentru admiterea candidaţilor, criterii operaţionale
proprii care nu iau în considerare sub nici o formă criterii discriminatorii.
Perioada de admitere este stabilită într-o singură sesiune în septembrie
- 2014.
Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor.
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