Descrierea conținutului Probei 2 (tip interviu) pentru admiterea la
programele de masterat din cadrul
Facultății de Știința și Ingineria materialelor,
anul universitar 2021-2022

Aprecierea candidaților, în cadrul probei de concurs de tip interviu (P2), la programele de studii
de masterat, se va face de către comisia de admitere în baza unor criterii generale și a cunoștințelor
dobandite din domeniu sau din domeniile conexe.

1. Legăturile anterioare sau prezente cu domeniul masterului (30 puncte)
cursuri (licență, masterat, formare etc.) absolvite în domeniul vizat sau în domenii conexe acestuia;
•
•
•

Locuri de muncă ocupate în prezent sau în trecut în domeniul vizat sau în domenii conexe acestuia
și/sau pregătire și experiența profesională deținută (10 puncte);
Lucrări/publicații în domeniu: proiect de diplomă, articole sau lucrări științifice publicate,
participări la sesiuni și concursuri științifice sau profesionale studențești (10 puncte);
Alte legături, considerate de către candidat, relevante (10 puncte).

2. Motivația de a urma cursurile programului de masterat (40 puncte)
•
•
•

Prezentarea motivelor care stau la baza deciziei de a urma acest program de studii. Prezentarea
se recomandă să atingă următoarele aspecte: competente vizate și modalitatea de valorificare a
acestora competențe în cariera profesională (15 puncte);
Argumente pentru a susține disponibilitatea candidatului de a participa la activitățile didactice și
de cercetare implicate de această formă de școlarizare (15 puncte);
Detalierea activităților curente și a modalităților de compatibilizare a acestora cu activitățile
desfășurate în cadrul programului de masterat (10 puncte).

3. Capacitatea de identificare a unor oportunități oferite de domeniul de master ales, abilități
informatice și cunoașterea unei limbi de circulație internațională (30 puncte)
•
•
•

Răspunsuri la întrebări care fac legătura între cunoștințele/experiența profesională existentă și
domeniul vizat de masterat. Întrebările vor fi formulate pe baza cunoștințelor dobandite din
domeniu sau din domeniile conexe (10 puncte);
Gradul de utilizare al calculatorului în activitațile zilnice; tipul și numărul programelor/aplicațiilor
utilizate (10 puncte);
Cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională; nivelul de cunoaștere al acesteia
(10 puncte).

