UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" – BUCUREŞTI

DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I 2022/ 2023

Facultatea de Arhitectură,
Facultatea de Arhitectură de Interior,
Facultatea de Urbanism
pentru candidaţii străini etnici români – Românii de pretutindeni,
pentru candidații refugiați din Ucraina şi străini din state terţe U.E.
ÎNSCRIEREA în vederea susţinerii probei practice:
Înscrierea candidaţilor străini din state terţe U.E. se va face pe adresa
https://admitere.uauim.ro/inscriere și este condiţionată de avizul favorabil al Ministerului
Educaţiei care se va obține prin transmiterea dosarului candidatului către ME
Joi – 15.09.2022
Vineri – 16.09.2022
Înscrierile se vor defăşura pe adresa https://admitere.uauim.ro/inscriere
DESFĂŞURAREA PROBEI eliminatorii (examen oral) de competenţe lingvistice - limba
Engleză – pentru candidaţii care au optat pentru specializarea Arhitectură – limba engleză
Rezultatul testului = calificativul Admis/Respins
Luni - 19.09.2022
DESFĂŞURAREA PROBEI PRACTICE:
Marţi - 20.09.2022
REZULTATELOR
PROBEI
PRACTICE
şi
DEPUNEREA
AFIŞAREA
EVENTUALELOR CONTESTAŢII:
Miercuri – 21.09.2022
Deliberarea comisiei numite pentru eventualele contestaţii şi afişarea deciziilor luate de
comisia numită pentru analizarea eventualelor contestaţii
Joi – 22.09.2022
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ANUL I DE STUDII, AN
UNIVERSITAR 2022/2023:
Luni - 26.09.2022
Admiterea la studii universitare de de master, respectiv de doctorat, va respecta calendarul
aprobat pentru admiterea candidaţilor români.

Admiterea candidaților candidaţii străini din state terţe U.E.,: respectiv pentru românii de
pretutindeni și pentru candidații refugiați din Ucraina se va organiza în conformitate cu:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
2. Hotărârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
3. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 6.102/2016 din 15.12.2016 pentru aprobarea
Metodologiei cadru privind organizare admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordin nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, din 15.12.2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare
5. Ordin nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat,
6. Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate
structurile aflate subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.
7. ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi
şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, cu
modificările și completările ulterioare
8. OMEN nr . 3900/ 16.05.2017 M E TO D O LO GI A de școlarizare a românilor de pretutindeni
în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de
școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând
cu anul universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare
9. Ordinul Ministrului Educației nr. 3325/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului
educaţiei nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a
studenţilor
10. Adresa Ministerul Educației nr. 138/GP// 09.08.2022
11. Adresa Ministerul Educației nr. DGRIAE - 474/ CMJ/3 martie 2022 referitoare la completarea
cu precizări suplimentare referitoare la aplicarea Ordinului Ministrului Educației nr. 3325/2022
12. Metodologie privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de
licenţă şi master comasat pentru anul universitar 2022-2023
13. Metodologie pentru concursul de admitere în anul I la programele de studii universitare de
master din cadrul Facultății de Urbanism, anul universitar 2022-2023
14. Metodologie privind organizarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat din
cadrul U.A.U.I.M.

