METODOLOGIA DE ALOCARE LA ADMITERE A LOCURILOR LA MASTERAT PE FACULTĂŢI ÎN
CADRUL UTC‐N
1. Criterii (la nivel de facultate)
K1 – numărul de locuri ocupate în anul anterior
K2 – numărul de studenţi care promovează în anul 2 de masterat
K3 – numărul de absolvenţi în anul curent
K4 – media categoriei în care se încadrează programele de studii din facultate (A, B, C, D, E)
2. Metodologia de calcul
n – numărul de facultăţi din UTCN
a – ponderea alocată criteriului K1
b – ponderea alocată criteriului K2
c – ponderea alocată criteriului K3
d – ponderea alocată criteriului K4
s – factor de scară pentru criteriul K4
a+b+c+d=1
La criteriul K4 avem: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1 (adică: K4=1 dacă programul de studiu este în
categoria E, …, K4=5 dacă programul de studiu este în categoria A)
Se calculează indicele de alocare N(j) al facultăţii j cu formula:

, (1)
unde K4(j) rezultă ca media aritmetică a categoriilor programelor de studiu din facultate [ex. dacă
facultatea X are două programe de studiu Z şi W, unde Z este în categoria B şi W este în categoria
C, atunci K4(X) = 0,5  (4 + 3) = 3,5].
Se calculează indicele relativ de alocare (j) al facultăţii j cu formula:
(2)

Dacă de la minister se alocă N locuri la masterat pentru UTCN, numărul de locuri L(j) pentru
facultatea j rezultă din formula:
(3)
Rezultatele se rotunjesc în sus sau în jos în funcţie de valoarea primei cifre după virgulă ( 5; <5).
3. Modul de calcul al ponderilor a, b, c, d şi a factorului de scară s
Fiecare decan, prorector şi rectorul propune o valoare pentru a, b, c, d, s. În formula (1) se va
aplica media aritmetică a propunerilor individuale.

Nota 1: Nu se ia în considerare diferenţa dintre locurile alocate în anul precedent şi cele efectiv
completate la admitere în anul precendet deoarece locurile rămase libere la o facultate se
redistribuie la finalul perioadei de înscriere la facultăţile care solicită locuri suplimentare prin
reaplicarea pasului 2 al metodologiei pe locurile rămase libere.
Nota 2: În cazul în care într‐un an apar mai multe programe de studii noi în cadrul unei facultăţi nu
se alocă în mod expres locuri bugetate pentru respectivele programe de studii. În astfel de cazuri,
facultatea trebuie să decidă asupra programelor de studii pe care le promovează în funcţie de
opţiunile candidaţilor la concursul de admitere. În cazul în care este concurenţă peste numărul
locurilor alocate facultăţii se pot primi locuri suplimentare din locurile rămase libere la alte
facultăţi prin reaplicarea pasului 2 al metodologiei pe locurile rămase libere.
Propunerile decanatelor şi rectoratului

Ponderile aplicate în urma consultărilor de la pasul 3
a = 0,508571; b = 0,150714; c = 0,172143; d = 0,168571.
Factorul de scară în urma consultărilor de la pasul 3
s = 20,67857.
Formula rezultată pentru calculul indicelui de alocare N(j) al facultăţii j în relaţia (1) este:
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