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Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de organizare şi desfăşurare
a admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţenii
statele Uniunii Europene, SEE-CE şi din state terțe.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti de către
toate facultăţile, comisiile de admitere şi cadrele didactice implicate în procesul de
admitere, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă/diplomă şi master la Universitatea
Hyperion din Bucureşti.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 404/2006 privind organizarea si desfăşurarea studiilor universitare
de master,
- H.G. nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind domeniile şi programele de studii
universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi,
cu modificările şi completările ulterioare,
- O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat,
- Ordin nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din
anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat,
- Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti;
- Manualul de management al calităţii la UHB;
- Alte reglementări legale în vigoare.

4. ABREVIERI

UHB – Universitatea Hyperion din Bucureşti;
TL – taxă logistică dosar (MEN-CNRED);
TS – taxă de şcolarizare;
TA –taxă de înscriere la admitere;
IF – modalitate de învăţare în campus universitar în program normal de
studiu (învăţământ cu frecvenţă);
ID – modalitate de învăţare în sistem la distanţă (fără prezenţa în campus);
CNRED - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
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5. DESCRIERE

5.1. Generalităţi

5.1.1. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la
admiterea pentru ciclurile de studii universitare de licență și master în aceleași
condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele
de şcolarizare (TS).
5.1.2. UHB percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, o taxă de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii şi o taxă
logistică dosar (TL), în cuantum aprobat de senatul universitar.
5.1.3. Fiecare candidat are obligația de a prezenta la înscrierea la admitere
atestatul de recunoaștere a studiilor.
5.1.4. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în afara României se va
realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
(CNRD) din cadrul Ministerului Educației Naționale. Cererea de recunoaştere a
studiilor
şi
lista
de
documentelor
necesare
se
descarcă
la
https://cnred.edu.ro/en/higher-education.
5.1.5. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarele, conform
reglementărilor legale în vigoare şi înaintează MEN-CNRED dosarele persoanelor
propuse pentru eliberarea atestatului de studii.
5.1.6. Numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare.
5.1.7. După analiza dosarului, MEN emite atestatul de studii.

5.2. Competenţa lingvistică

5.2.1. La admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și master, cu
predare în limba română, cetățenii din statele Uniunii Europene, SEE-CE şi din
state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române.
5.2.2. Certificarea competențelor lingvistice în cazul candidaților din UE,
SEE şi din state terţe la programele de studii școlarizate în limba română se face
astfel:
a) prin prezentarea de acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu
predare în limba română din România sau din străinătate,
b) prin prezentarea Certificatului de absolvire a anului pregătitor de limba
română la una dintre instituțiile de învățământ superior abilitate, cu nivel minim
B2, sau
c) prin susţinerea unui test de competenţă lingvistică organizat de
Departamentul de Limbi Străine al Universităţii Hyperion din Bucureşti, cu nivel
minim B2.
5.2.3. Testul de competență lingvistică susținut de candidați este alcătuit din
două probe:
- un test de tip grilă (scris), respectiv
- conversaţie (oral) şi se notează cu „admis”/”respins”.
Sunt scutiți de test candidații care dețin atestate de competență lingvistică
recunoscute.
5.2.4. Candidații declarați admişi au obligația să depună în original, până la
data stabilită de Rectorat (după afișarea listei candidaților eligibili), diploma şi
atestatul de recunoaştere a acesteia de către CNRED. Neprezentarea documentelor
menţionate, în original, în termenul stabilit de rectorat (după afișarea listei
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candidaților admiși), duce la pierderea locului, iar locurile rămase libere se vor
declara vacante pentru o sesiune ulterioară de admitere.
5.2.5. Candidații respinși în sesiunea iunie - iulie pot participa la concurs în
sesiunea august - septembrie, pe locurile rămase vacante.

5.3. Înscrierea candidaţilor

5.3.1. Candidații vor depune la înscriere un dosar care va conține obligatoriu
următoarele documente:
a) cererea tip de înscriere;
b) diploma de bacalaureat/licenţă sau echivalent în original şi fotocopie
certificată de secretarul şef al UHB;
c) certificatul de echivalare a diplomei emis de a CNRED în original şi
fotocopie certificată de secretarul şef al UHB;
d) foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original şi
fotocopie certificată de secretarul şef al UHB;
e) fotocopie a certificatului de naștere şi traducere legalizată în limba română;
f) certificat medical în limba română care să ateste faptul că persoana care
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni
incompatibile cu viitoarea profesie;
g) 3 (trei) fotografii 3x4cm;
h) fotocopie certificată de secretarul şef al UHB după actul de
identitate/paşaport/permis de şedere;
i) chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere;
j) chitanța care face dovada achitării taxei de logistică dosar;
k) dosar plic.
5.3.2. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de
admitere la comisia tehnică (constituită la nivelul rectoratului) unde s-a făcut
înscrierea.
5.3.3. După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora,
precum și alte informații din cererea de înscriere nu pot fi modificate, iar taxa de
înscriere nu poate fi restituită.
5.3.4. Candidații UE-SEE sau români cu acte de studii eliberate în
străinătate se vor prezenta mai întâi la secretariatul Rectoratului pentru consiliere
și avizare şi numai după aceea vor depune dosarul la Comisia de admitere.

5.4. Admiterea pentru candidaţii care au efectuat studii parţiale
într-un alt stat şi doresc să continue în România

5.4.1. Cetăţenii străini care au efectuat studii parţiale într-un alt stat pot
să şi continue studiile în învăţământul superior acreditat din România, la studii
universitare de licenţă sau master, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
- au documente care atestă cetăţenia străină;
- sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
- au fost înmatriculaţi la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de
autorităţile statului respectiv;
- deţin foi matricole şi programa analitică aferente studiilor efectuate;
- au acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate din România în
care doresc să studieze.
5.4.2. Continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior din
România se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de
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studii, la aceeaşi specializare, în limita locurilor disponibile şi cu condiţia obţinerii
scrisorii de acceptare la studii din partea MEN.
5.4.3. Dosarul de candidatură trebuie să conţină în plus următoarele:
a) adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în
instituţia în care a studiat, precum şi echivalarea acestuia în Sistemul European de
Credite Transferabile (sistemul ECTS) şi traducerea legalizată, după caz;
b) procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii
în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut,
stabilite prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice.

5.5. Rezultatele admiterii

5.5.1. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida
absolvenţii cu diplomă de bacalaureat sau echivalent recunoscută de către
direcţia de specialitate a Ministerului Educației Naționale.
5.5.2. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalent recunoscute de către direcţia de
specialitate a Ministerului Educației Naționale.
5.5.3. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor
obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare
program de studii, în funcție de opțiunile exprimate de candidați şi de achitarea
primei rate din taxa de şcolarizare.
5.5.4. Admiterea la ciclul universitar de licenţă/diplomă se realizează pe
bază de lucrări scrise sub formă de test de cunoştinţe, şi a mediei de la examenul
de bacalaureat. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a
notelor (mediei) obţinute la probele scrise sub formă de test de cunoştinţe în
procent de 50%. Media generală minimă de admitere la studii universitare de
licenţă/diplomă 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/diplomă 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. Plata primei rate din taxa
de şcolarizare asigură ocuparea locului pe lista provizorie a candidaţilor admişi.
5.5.5. 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.
5.5.6. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin
concurs organizat anual de către Universitatea Hyperion din Bucureşti, înainte de
începerea anului universitar.
5.5.7. 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, fiind specifice domeniului de studiu. Pentru
departajare pot fi luate în calcul mediile obţinute la examenul de licenţă.
5.5.8. Media generală minimă de admitere la studii universitare de
licenţă/diplomă şi masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un
număr minim de puncte echivalent.
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5.5.9. 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.
5.5.10. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de
admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii Hyperion, până la 15
octombrie 2019. 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.
5.5.11. Universitatea Hyperion încheie după înmatriculare contracte de
studii pe perioada studiilor cu fiecare student, semnate de rector şi de fiecare
student admis.

6. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PROCEDURA

a. Senatul Universităţii
– aprobă procedura;
– aprobă reviziile procedurii.
b. Rectorul Universităţii
– impune aplicarea procedurii;
- aprobă listele cu candidaţii admişi.
c. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de licenţă şi masterat şi
relaţiile cu ARACIS (CEAQ)
– avizează implementarea/modificarea/retragerea procedurii;
răspunde pentru completarea şi prelucrarea corectă a informaţiilor
rezultate în urmă evaluării.
d. Comisiile de admitere şi Decanii
– aplică procedura şi răspund pentru buna organizare şi desfăşurare a
procesului de admitere.
e. Candidaţii admişi
- Încheie cu UHB contract de şcolarizare şi contract anual de studii;
- achită taxa de școlarizare şi depune o copie a documentului de plată la
secretariatul care gestionează studenți;
- solicită prin cerere scrisă restituirea documentelor personale în cazul în
care doresc să se retragă.
f. Compartimentul tehnic – informatizare
- realizează baza de date cu studenții UHB;
- transmite
către
Compartimentul Financiar – Contabil
lista
centralizatoare a studenților.
g. Secretarul care gestionează studenţi
- primește și ține evidența dosarelor personale şi a copiilor documentelor de
plată aferente plăților efectuate de către studenţii admişi;
- realizează și actualizează baza de date proprie cu studenții gestionați;
- operează înmatriculările, adaugă studenții reînmatriculați, actualizează
situaţia studenţilor, inclusiv situaţiile de reduceri de taxe, scutiri, eşalonări de plată
a taxelor de şcolarizare aprobate de Senatul UHB.
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7. AVIZĂRI ŞI MODIFICĂRI ALE PROCEDURII

7.1. Procedura se avizează de CEAQ şi se aprobă de Senatul Universităţii
Hyperion din Bucureşti.
Pe baza experienţei urmează să se formuleze propuneri de îmbunătăţire a
procedurii.
7.2. Modificările se iniţiază de către orice structură organizaţională din
cadrul Universităţii. Propunerea se înaintează CEAQ prin DAQ.
7.3. Orice ediţie sau revizie este avizată de CEAQ şi se aprobă de Senatul
Universităţii Hyperion din Bucureşti.

Elaborat,

Avizat,

Aprobat,

DAQ

CEAQ

Senat

Data
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