UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
PROCEDURĂ PRIVIND
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2020/2021 LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ, ÎN
CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ
Anexă la Metodologia de organizare și desfăşurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat
pentru anul universitar 2020-2021

Având în vedere ordinul nr. 4205/2020 din 6 mai 2020, pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.102/2016, prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind
luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, Hotărârea Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului
de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr.
9/2020, potrivit căreia se recomandă "utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ",
precum și deciziile Universității de Arte din Târgu-Mureș cu privire la suspendarea
activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Metodologia de
organizare și desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat pentru anul universitar 2020-2021 aprobat prin Hotărârea Senatului din data de
22.01.2020 va fi completat cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunea de admitere din
iulie și septembrie 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților
didactice față în față:
1. Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate
desfăşura şi online. Facultățile vor elabora anexe cu modalitatea de admitere conform prezentei
proceduri, pentru fiecare program de studiu.
2. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele
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care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru constituirea dosarului de concurs
aferent anului universitar 2020/2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de
către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi
corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.
3. Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității de Arte din Târgu
Mureș, aprobat prin Hotărârea Senatului din data de 22.01.2020, semnate (unde este c azul) și
scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile care vor fi aduse în format fizic în
momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează
să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.
4. La programele de studiu la care admiterea online se va înregistra pe suport audio/video,
candidații vor depune o declarație privind realizarea/utilizarea înregistrărilor.
5. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă, în baza autonomiei
universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la
probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice, conform metodologiei proprii
a instituţiei de învăţământ superior.
6. Contractul de şcolarizare, completat şi semnat de candidaţii declaraţi admişi, se poate transmite şi
online, cu obligaţia depunerii originalului până la începutul anului universitar.
7. Facultățile își vor armoniza regulamentele de organizare și desfășurare a examenelor
de admitere cu prevederile prezentei proceduri. În acest sens, fiecare facultate își va elabora o
anexă similară cu propriile criterii de admitere.
8. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților
didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de
masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Senatului din data
de 22.01.2020.
Prezenta procedură s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație în data de
29.05.2020.
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