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METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICENȚĂ ŞI DE MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163,
174, 176, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii
Guvernului 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 Hotărârii Guvernului
nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016 (publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
1071 din 30 decembrie 2016) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul universitar 2017-2018, ale Cartei Universităţii Hyperion din
Bucureşti, Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti aprobă Metodologia
privind admiterea în anul I de studii pentru anul universitar 2017-2018 pentru
ciclurile de studii de licenţă şi masterat.

Capitolul I
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 1. Universitatea Hyperion din Bucureşti organizează admiterea în
anul I de studii pentru ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat pentru
anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare acreditate sau
autorizate, după cum urmează:
Facultatea de Ştiinţe Economice
1. Programe de licenţă:
 Contabilitate şi Informatică de Gestiune – curs zi 3 ani, acreditat;
curs ID 3 ani, acreditat;
 Management – curs zi 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani, acreditat;
 Finanţe-Bănci – curs zi 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani, acreditat;
 Afaceri internaţionale – curs zi 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani,
acreditat;
 Economia comerţului, turismului şi serviciilor – curs zi 3 ani,
acreditat; curs ID 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
 Audit financiar-contabil şi consiliere – curs de zi 2 ani, acreditat;
 Managementul investiţiilor – curs de zi 2 ani, acreditat;
 Leadership şi managementul resurselor umane – curs de zi 2 ani,
acreditat;
 Guvernanţă economică europeană – curs de zi 2 ani, acreditat.
Facultatea de Jurnalism
1. Programe de licenţă:
 Jurnalism – curs zi 3 ani, acreditat;
2. Programe universitare de masterat:
 Comunicare mediatică şi publicitate – curs de zi 2 ani, acreditat.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1. Programe de licenţă:
 Psihologie – curs zi 3 ani, acreditat;
2. Programe universitare de masterat:
 Psihologie clinică şi consiliere psihologică – curs de zi 2 ani,
acreditat.
 Politici comunitare și intervenții sociale – curs de zi 2 ani,
acreditat.
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Facultatea de Ştiinţe Juridice
1. Programe de licenţă:
– Drept – curs zi 4 ani, acreditat;
2. Programe universitare de masterat:
– Dreptul penal al afacerilor – curs de zi, acreditat, 1 an şi jumătate.
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii
1. Programe de licenţă:
 Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză,
japoneză) – curs zi 3 ani, acreditat;
 Istorie – curs zi 3 ani, acreditat;
 Geografie – curs zi 3 ani, acreditat;
 Ştiinţe Politice – curs zi 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
– Comunicare interculturală şi traducere profesională – curs de zi
2 ani, acreditat;
 Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale – curs de zi 2 ani,
acreditat;
 Managementul mediului şi dezvoltare durabilă – curs de zi 2 ani,
acreditat;
 Diplomaţie culturală – curs de zi 2 ani, acreditat.
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
1. Programe de licenţă:
 Automatică şi Informatică Aplicată – curs zi 4 ani, acreditat;
 Fizică-curs de zi 3 ani, acreditat;
 Informatică – curs zi 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
 Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice – curs de zi 2 ani,
acredită;
 Fizica materialelor şi aplicaţii – curs de zi 2 ani, acreditat.
Facultatea de Arte
1. Programe de licenţă:
 Artele spectacolului. Actorie – curs zi 3 ani, acreditat;
 Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de
film şi TV) – curs zi 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
 Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie – curs de zi
2 ani, acreditat;

3

 Dramaturgie cinematografică. Scenaristică Film şi TV – curs de zi
2 ani, acreditat.
Art. 2. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare
de licenţă şi masterat, în anul universitar 2017-2018 se organizează comisia de
admitere pe universitate formată din:
 Prof.univ.dr. Sever Spânulescu, Rector – preşedintele comisiei
 Prof.univ.dr. Ştefan Păun, Prorector
 Decanii celor şapte facultăţi
 Andrei Cristea, Secretar Şef al Universităţii.
Art. 3. Consiliile facultăţilor vor organiza, până la 01 iunie 2017, comisii
de admitere la nivelul fiecărei facultăţi, formate din 3-7 membri, al căror
preşedinte este decanul sau prodecanul facultăţii, aprobate de rector.
Art. 4. Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă la cursuri
de zi şi ID se organizează în sesiuni, înainte de începerea anului universitar
2017-2018. Consiliile facultăţilor şi comisiile de admitere vor stabili, cu aprobarea
Senatului universităţii, data sesiunilor de admitere la ciclul universitar de licenţă,
care se vor desfăşura până la 30 septembrie 2017. Sesiunea de examene pentru
studiile universitare de masterat se organizează în perioada 1-30 septembrie 2017.
Concursul la studiile universitare de masterat constă în examene scrise, orale sau
interviuri organizate la sediul facultăţii de către comisiile de admitere pentru
fiecare program.
Art. 5. Admiterea la ciclul universitar de licenţă se realizează ca medie a
lucrării scrise (sub formă de test de cunoştinţe susţinut la înscriere), şi a mediei de
la examenul de bacalaureat. Media generală minimă de admitere la studii
universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Admiterea se face în
ordinea mediilor calculate până la ocuparea locurilor aprobate, la fiecare program
de licenţă de către Senatul şi Consiliul de Administraţie ale Universităţii
Hyperion. În cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere se ia în calcul
media obţinută la bacalaureat, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de
şcolarizare stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Candidații care au
obținut medii generale la admitere mai mari decât 5 (cinci), rămân pe o listă de
rezervă, putând fi înmatriculați în caz de vacantare a unor locuri, în limita cifrei de
școlarizare și în ordinea mediilor.
Art. 6. La Facultatea de Arte se susţine examen şi teste de aptitudini
conform metodologiei aprobate de Consiliul facultăţii şi avizată de Senatul
Universităţii Hyperion. Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sunt
eliminatorii şi se notează cu admis/respins. Detalii despre admitere la programele
de licenţă la această specializare vor fi publicate şi pe pagina web a facultăţii şi a
Universităţii Hyperion din Bucureşti.
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Art. 7. Condiţiile de admitere la ciclul universitar de licenţă la
Universitatea Hyperion vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la
sediul facultăţilor, prin pliante şi prin publicarea pe pagina web a facultăţilor şi a
Universităţii.
Art. 8. Admiterea la studii universitare de licenţă poate fi susţinută în
limba română sau (la cererea candidatului) 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.
Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul general, în corp A, Calea
Călăraşilor nr. 169, parter, în zilele şi orele stabilite.
La Facultatea de Arte înscrierea se va face la secretariatul facultăţii, la
datele şi orele stabilite de conducerea facultăţii.
Capitolul II
CANDIDAŢII LA ADMITERE.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 10. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență şi masterat
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 2017, adeverinţa eliberată de către instituţia de
învăţământ la care a susţinut examenul de bacalaureat.
Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2016-2017, în baza unui acord scris, aceştia se pot
interconecta cu Sistemul Informatic integrat al învăţământului din România
(SIIIR) în vederea prelucrării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată
de către instituţia de învăţământ.
Art. 11. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare de licență pot
candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu diploma de
bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, 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 Universitatea Hyperion din Bucureşti conform unei liste şi metodologii
aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile
prevăzute pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în
baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile
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elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 12. La admiterea în ciclul universitar de masterat 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 direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de licenţă.
Art. 13. 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 Ministerul
Educaţiei Naţionale. 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. 14. 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. Un candidat declarat admis poate beneficia de
finanţare pentru un singur program de licenţă şi pentru un singur program de
masterat. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare
va depune diploma de bacalaureat/atestatul/adeverinţa sau diploma /atestatul
/adeverinţa ciclului de studii universitare anterior absolvit în original la facultatea
pe care doreşte să o urmeze, aducând adeverinţă că este înscris la al doilea
program de licenţă sau masterat şi diploma de bacalaureat în original se află la
acea facultate.
Art. 15. Universitatea Hyperion 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.
Art. 16. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în
perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele
şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale pot fi înscrişi
fără susţinerea concursului de admitere.
Art. 17. Media generală minimă de admitere la studii universitare de
licență şi masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim
de puncte echivalent.
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Art. 18. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau
medie ponderală a notelor obţinute la probele concursului de admitere. La calculul
mediei generale de admitere la studii universitare de licență şi de masterat pot fi
luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat,
notele şi mediile obţinute la examenul de licenţă pentru masterat.
Art. 19. Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la
admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de
învăţământ superior la care aceştia au candidat. În cazul mediilor/punctajelor
egale obţinute la concursul de admitere, se pot lua în calcul notele obţinute la
concurs la obiectele de specialitate, media la susţinerea dizertaţiei, astfel încât să
nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită conform prevederilor legale
în vigoare.
Art. 20. Rezultatele concursului de admitere la programele universitare de
licență şi masterat se fac publice prin afişare la sediul Universităţii Hyperion din
Bucureşti şi pe pagina web.
Art. 21. Candidaţii înscrişi la programele de licență şi masterat 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. 22. Dosarul de înscriere la programele de licenţă trebuie să conţină
următoarele acte:
− diploma de bacalaureat (în original + copie simplă) sau adeverinţă
eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile din 2017 în care se menţionează
media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
− certificat de naştere, în original + copie simplă;
− certificat de căsătorie, în original + copie simplă (pentru candidatele
căsătorite);
− carte/buletin de identitate, în original + copie simplă;
− adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
− 3 fotografii color tip buletin;
− chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
− diploma de licenţă în original + copie simplă sau adeverinţă de
absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile
unei a doua facultăţi;
− cerere tip de înscriere;
− dosar plic.
Art. 23. Pentru înscrierea la studiile universitare de masterat, candidaţii
vor depune la Secretariatul General al Universităţii Hyperion din Calea Călăraşilor nr. 169 sau la secretariatele facultăţilor un dosar care trebuie să cuprindă:
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Cerere tip de înscriere la admitere;
Chitanţa cu taxa de înscriere;
Diploma de licenţă (în original + copie simplă) / adeverinţă de promovare a examenului de licenţă/diplomă (în original) pentru promoţia
2017;
Supliment la diplomă (în original + copie simplă) pentru seriile care
au primit diploma de licenţă;
Diploma de bacalaureat (în original + copie simplă);
Curriculum vitae;
Certificat de naştere (în original + copie simplă);
Certificat de căsătorie (în original + copie simplă), unde este cazul;
Buletin sau carte de identitate (în original + copie simplă);
3 fotografii color tip buletin.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat se
poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
Art. 24. Accesul la studiile universitare de masterat se realizează pe baza
concursului de admitere care se organizează în perioada 1-30 septembrie 2017.
Numărul şi componenţa membrilor comisiilor de admitere la masterat se aprobă
pentru fiecare specializare de către Rectorul Universităţii Hyperion.
Art. 25. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face
prin concurs organizat anual de către Universitatea Hyperion din Bucureşti,
înainte de începerea anului universitar. Concursul constă în examene scrise, orale
sau interviuri organizate la sediul facultăţii de către comisiile de admitere pe
fiecare program de masterat. Pentru departajare pot fi luate în calcul mediile
obţinute la examenul de licenţă.
Art. 26. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat numai absolvenţii care au obţinut diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare
de masterat în aceleaşi condiţii ca şi absolvenţii studiilor universitare organizate în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004.
Art. 27. Pe baza prezentei Metodologii de admitere la masterat a Universităţii Hyperion din Bucureşti, facultăţile îşi elaborează propriile regulamente de
admitere, care se aprobă de Consiliile facultăţilor şi în care se precizează detaliat,
pentru fiecare specializare, modul de desfăşurare a concursului de admitere.
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Art. 28. Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate
conţine probe scrise sau/şi orale, interviuri specifice domeniului de studiu. În
cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor
lingvistice pentru limba de studiu.
Art. 29. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului
de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii Hyperion, până la
15 octombrie 2017. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în
Registrul matricol unic (RMU), sub un număr unic, valabil pe întreaga perioadă de
şcolarizare la specializările/programele de studii la care au fost admişi.
În cazul în care un candidat declarat admis renunță la înmatriculare, sau nu
satisface condițiile necesare înmatriculării (neprezentare pentru semnarea
contractelor, neplata ratei I etc.), locul respectiv va fi vacantat și poate fi ocupat de
următorul candidat de pe lista de rezervă, în ordinea mediilor generale de la
admitere.
Art. 30. 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.
Art. 31. După afişarea rezultatelor finale, secretariatele facultăţilor au
obligaţia să restituie, în cel mult 48 de ore după depunerea cererii, fără perceperea
unor taxe, documentele candidaţilor respinşi sau a celor care renunţă la locul
obţinut prin admitere.
Art. 32. Universitatea Hyperion încheie după înmatriculare contracte de
studii pe perioada studiilor cu fiecare student, semnate de rector şi de fiecare
student admis.
Art. 33. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului
Universităţii Hyperion din 16 februarie 2017, în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6102 din 15
decembrie 2016 (publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1071 din 30 decembrie
2016) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la
ciclurile universitare de licență, de master şi de doctorat pentru anul universitar
2017-2018.
Preşedinte al Universităţii Hyperion
din Bucureşti
Prof.univ.dr. Ion SPÂNULESCU

Preşedinte al Senatului,
Prof.univ.dr. Anca GHEORGHIU
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