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COMUNICAT AL COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE
din data de 11.07.2020
Privind desfășurarea probei practice, programată în data de 14.07.2020, la ciclurile de
studii universitare de licență și licență și master comasat
pentru anul universitar 2020-2021
SESIUNEA I – IULIE 2020
Comisia Centrală de Admitere, convocată în regim de urgență în data de 11 Iulie 2020, preocupată cu
prioritate de protejarea sănătății candidaților și a personalului universității, luând în considerare
următoarele aspecte obiective:





Creșterea fără precedent, în ultimele zile, a numărului de infectări cu Sars-Cov2 la nivel
național, cu incidență semnificativă în rândul tinerilor;
Creșterea riscului de expunere a candidaților, a persoanelor care îi însoțesc și a întregului
personal implicat în organizarea și desfășurarea probelor de concurs;
Înscrierea unui număr semnificativ de candidați la concursul de admitere în anul I, care
limitează posibilitatea de desfășurare în condiții de siguranță a probei practice;
Lipsa unui răspuns în timp util din partea Direcției de Sănătate Publică a municipiului
București, la solicitarea făcută de UAUIM cu nr. 14110 din data de 02.07.2020 privind
avizarea procedurii de desfășurare a probei practice a examenului de admitere,

a decis ca proba practică, programată în sediul din București al UAUIM, în data de 14 Iulie
2020, să nu mai aibă loc.
Astfel, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii
universitare de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021,
CONCURSUL DE ADMITERE VA CONSTA DOAR ÎN EVALUAREA PORTOFOLIULUI
DE LUCRĂRI PERSONALE, după o procedură ce va asigura confidențialitatea si obiectivitatea
evaluării de către comisiile de notare.
Ca urmare, conform Metodologiei,
MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE – 100% – se calculează ca media ponderată a:
1)

Mediei examenului de bacalaureat – reprezentând 30% din media generală de admitere,

2) Notei obținute la concursul de admitere (evaluarea portofoliului de lucrări personale) –
reprezentând 70 % din media generală de admitere.
Celelalte prevederi ale Metodologiei privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare
de licență și de licență și master comasat pentru anul universitar 2020-2021 își păstrează valabilitatea.
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