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METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE
DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ŞI MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Admiterea în învățământul superior în anul universitar 2019/2020 se face în
conformitate cu următoarele acte normative: Legea educației naționale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, Legea nr. 448/2006 privind protecția 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
studenți ce pot fi şcolarizați, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102
din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat, Ordin nr. 3062/2018 din 16
ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale şi
cercetării ştiințifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat, precum şi alte
reglementări legale în vigoare.
Capitolul I
GENERALITĂȚI
Art. 1. Prezenta metodologie se referă la cadrul general pentru organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență și master la Universitatea Hyperion din București
(UHB) în anul universitar 2019/2020.
Art. 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de
licență numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă,
indiferent de anul absolvirii liceului. Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru
studiile universitare de master numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau
echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.
Art. 3. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European şi ai Confederației Elvețiene, candidează la admitere în aceleaşi condiții
prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Art. 4. Admiterea cetățenilor din statele terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza
metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educației Naționale.
Art. 5. Admiterea la studii universitare se susține numai în limba română.
Capitolul II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 6. Înaintea sesiunii de admitere se vor aduce la cunoştința candidaților prin
afişare pe pagina web a facultăților și pe site-ul central al universității, pe diferite canale
online, pe suport de hârtie (pliante, broșuri, fluturași informativi etc.), caravane, participare la
târguri etc. informații privind:
a) perioadele sesiunilor de admitere;
b) metodologia proprie de admitere;
c) numărul total de locuri oferite de către fiecare facultate pe programe de studii /
domenii de master;
d) programele aferente fiecărui domeniu;
e) condițiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condițiile şi procedura
de recunoaştere a diplomelor obținute în străinătate;
f) modalitatea de desfăşurare a concursului şi/sau probele de concurs;
g) facilități sau/și condiții speciale în cadrul procesului de admitere (inclusiv pentru
persoanele cu handicap);
h) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
i) perioada confirmărilor și calendarul afișării listelor;
j) alte informații utile candidaților.
Art. 7. Universitatea Hyperion din Bucureşti organizează admiterea în anul I de studii
pentru ciclurile de studii universitare de licență/diplomă şi masterat pentru anul universitar
2019-2020 la programele de studii universitare acreditate sau autorizate, în conformitate cu
Hotărârile de Guvern în vigoare, după cum urmează:
Facultatea de Ştiințe Economice
1. Programe de licență:
 Contabilitate şi Informatică de Gestiune – curs IF 3 ani, acreditat; curs ID 3
ani, acreditat;
 Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Satu Mare) – curs IF 3 ani, autorizat;
 Management – curs IF 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani, acreditat;
 Finanțe şi Bănci – curs IF 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani, acreditat;
 Afaceri internaționale – curs IF 3 ani, acreditat; curs ID 3 ani, acreditat;
 Economia comerțului, turismului şi serviciilor – curs IF 3 ani, acreditat; curs
ID 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
 Audit financiar-contabil şi consiliere – curs de IF 2 ani, acreditat;
 Managementul investițiilor – curs de IF 2 ani, acreditat;
 Leadership şi managementul resurselor umane – curs de IF 2 ani, acreditat;
 Guvernanță economică europeană – curs de IF 2 ani, acreditat;
 Leadership şi consultanță în afacerile comerciale internaționale – curs de IF 2
ani, acreditat.

Facultatea de Jurnalism
1. Programe de licență:
 Jurnalism – curs IF 3 ani, acreditat;
2. Programe universitare de masterat:
 Comunicare mediatică şi publicitate – curs de IF 2 ani, acreditat.
Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației
1. Programe de licență:
 Psihologie – curs IF 3 ani, acreditat;
2. Programe universitare de masterat:
 Psihologie clinică şi consiliere psihologică – curs de IF 2 ani, acreditat.
Facultatea de Ştiințe Juridice
1. Programe de licență:
– Drept – curs IF 4 ani, acreditat; curs ID 4 ani, autorizat;
2. Programe universitare de masterat:
– Dreptul penal al afacerilor – curs de IF, acreditat, 1 an şi jumătate.
Facultatea de Ştiințe Sociale, Umaniste şi ale Naturii
1. Programe de licență:
 Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză) –
curs IF 3 ani, acreditat;
 Istorie – curs IF 3 ani, acreditat;
 Geografie – curs IF 3 ani, acreditat;
 Ştiințe Politice – curs IF 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
– Politici comunitare şi intervenții sociale – curs IF 2 ani, acreditat;
– Comunicare interculturală şi traducere profesională – curs IF
2 ani, acreditat;
 Geopolitică, istorie şi relații internaționale – curs IF 2 ani, acreditat;
 Managementul mediului şi dezvoltare durabilă – curs IF 2 ani, acreditat;
 Diplomație culturală – curs IF 2 ani, acreditat.
Facultatea de Ştiințe Exacte şi Inginereşti
1. Programe de licență:
 Automatică şi Informatică Aplicată – curs IF 4 ani, acreditat;
 Fizică-curs IF 3 ani, acreditat;
 Informatică – curs IF 3 ani, acreditat.
2. Programe universitare de masterat:
 Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice – curs IF 2 ani, acredită;
 Fizica materialelor şi aplicații – curs IF 2 ani, acreditat.
Facultatea de Arte „Geo Saizescu”
1. Programe de licență:
 Artele spectacolului. Actorie – curs IF 3 ani, acreditat;
 Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV)
– curs IF 3 ani, acreditat.

2. Programe universitare de masterat:
 Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie – curs IF 2 ani,
acreditat;
 Dramaturgie cinematografică. Scenaristică Film şi TV – curs IF
2 ani, acreditat.
Art. 8. În cadrul UHB se constituie prin Decizie a Rectorului următoarele comisii:
A) Comisia centrală de admitere a Universității Hyperion din București, în
componența căreia intră membrii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație şi alte
cadre didactice. Preşedintele comisiei este Ordonatorul de Credite Universității, iar
vicepreşedintele este prorectorul; Sediul Comisiei centrale de admitere pe universitate este la
Rectorat. Comisia centrală de admitere organizează și supraveghează desfășurarea admiterii.
B) Comisiile de admitere ale facultăților;
C) Comisia de echivalare a notelor de la examenul de bacalaureat pentru candidații
din UE și SEE care au obligația de a depune la dosarul de înscriere si/sau la înmatriculare
atestatul de echivalare a studiilor eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale;
D) Comisia de contestații a Universității Hyperion din București, în componența
cărora intră câte un membru al Biroului Consiliului fiecărei facultăți şi alte cadre didactice.
Art. 9. Consiliile facultăților vor organiza, până la 31 mai 2019, comisii de admitere
la nivelul fiecărei facultăți, formate din 3-7 membri, al căror preşedinte este decanul sau
prodecanul facultății, aprobate de rector. Comisiile de admitere ale facultăților vor desemna o
persoană responsabilă cu certificarea conformității cu originalul pentru actele depuse de
candidați. Întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
revine conducerii facultății și comisiei de admitere a acesteia.
Art. 10. Pentru asigurarea viabilității economice și educaționale a unui program de
studiu, numărul minim de studenți necesar pentru activarea unui program de studiu se
stabilește de către Consiliul de Administrație și se comunică înainte de începerea concursului
de admitere.
Art. 11. Admiterea pentru ciclul universitar de licență/diplomă la cursuri
IF şi ID se organizează în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului
universitar: sesiunea Iunie - Iulie 2019 şi Sesiunea August - Septembrie 2019, conform
calendarului admiterii. Concursul de admitere nu se poate desfășura în afara celor două
sesiuni.
Art. 12. Admiterea la ciclul universitar de licență/diplomă se realizează pe bază de
lucrări scrise sub formă de test de cunoştințe, şi a mediei de la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor (mediei) obținute la
probele scrise sub formă de test de cunoştințe în procent de 50%. Media generală minimă de
admitere la studii universitare de licență/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 licență/diplomă de către Senatul şi Consiliul de Administrație ale universității
Hyperion. În cazul mediilor egale obținute la examenul de admitere se ia în calcul media
obținută 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 candidaților admişi.
Art. 13. La Facultatea de Arte se susține examen şi teste de aptitudini conform
metodologiei aprobate de Consiliul facultății şi avizată de Senatul Universității Hyperion.
Probele practice pentru testarea capacităților artistice sunt eliminatorii şi se notează cu

admis/respins. Detalii despre admitere la programele de licență la această specializare vor fi
publicate şi pe pagina web a facultății şi a Universității Hyperion din Bucureşti.
Art. 14. Admiterea la studii universitare de licență poate fi susținută numai în limba
română. Facultățile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru
persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor
adulților cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituțiile de învățământ superior.
Art. 15. Consiliile facultăților vor lua măsuri pentru repartizarea cadrelor didactice
care vor realiza, împreună cu secretariatele, înscrierea candidaților. Înscrierea candidaților se
va face la secretariatul general, în corp A, Calea Călăraşilor nr. 169, parter, în zilele şi orele
stabilite. La Facultatea de Arte înscrierea se va face la secretariatul facultății, la datele şi orele
stabilite de conducerea facultății.
Art. 16. Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs sunt publice
cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul UHB și
prin publicare pe pagina web www.hyperion.ro.
Capitolul III
CANDIDAȚII LA ADMITERE.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 17. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență/diplomă şi masterat pot
candida numai absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat şi care prezintă
la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau, pentru promoția
2018-2019, adeverința eliberată de către instituția de învățământ la care a susținut examenul
de bacalaureat.
Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2018-2019, în baza unui acord scris, Universitatea Hyperion din
Bucureşti se poate interconecta cu Sistemul Informatic integrat al învățământului din România
(SIIIR) în vederea prelucrării datelor personale şi a rezultatelor obținute la bacalaureat ale
acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de
învățământ.
Art. 18. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare de licență/diplomă pot
candida şi cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European şi ai Confederației Elvețiene, cu diploma de bacalaureat sau cu diplomă
echivalentă, în aceleaşi condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare. Absolvenții studiilor efectuate în străinătate pot participa la
admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat
recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din
cadrul Ministerului Educației Naționale.
Art. 19. La admiterea în ciclul universitar de masterat pot participa absolvenții cu
diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform
Legii învățământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate
conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute
de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, ca fiind studii
universitare de licență.

Art. 20. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba
română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru
limba română, eliberat de instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale. Aceleaşi
condiții se impun şi în cazul transferurilor studenților între instituțiile de învățământ superior
acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetățeni străini şi sunt recunoscute de
către statul român.
Art. 21. Certificarea competențelor lingvistice în cazul candidaților din UE, SEE şi
din state terțe 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, sau
c) prin susținerea unui test de competență lingvistică organizat de Departamentul de
Limbi Străine al Universității Hyperion din Bucureşti.
Art. 22. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituțiile de învățământ
care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare pentru un singur
program de licență şi pentru un singur program de masterat. Candidatul declarat admis la mai
multe programe de studii universitare va depune diploma de bacalaureat/atestatul/adeverința
sau diploma /atestatul /adeverința ciclului de studii universitare anterior absolvit în original la
facultatea pe care doreşte să o urmeze, aducând adeverință că este înscris la al doilea program
de licență sau masterat şi diploma de bacalaureat în original se află la acea facultate.
Art. 23. Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada
studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele şcolare internaționale
recunoscute de Ministerul Educației Naționale pot fi înscrişi fără susținerea concursului de
admitere.
Art. 24. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență/diplomă
şi masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte
echivalent.
Art. 25. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderală a notelor obținute la probele concursului de admitere. La calculul mediei generale
de admitere la studii universitare de licență/diplomă şi de masterat pot fi luate în considerare
notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi mediile obținute la
examenul de licență pentru masterat.
Art. 26. Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la
care aceştia au candidat. În cazul mediilor/punctajelor egale obținute la concursul de admitere,
se pot lua în calcul notele obținute la concurs la obiectele de specialitate, media la susținerea
dizertației, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 27. Dosarul de înscriere la programele de licență trebuie să conțină următoarele
documente / acte:
− cerere tip de înscriere;
− chitanța de achitare a taxei de înscriere;
− diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu (pentru candidații care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunile iulie-august 2019 în care se

−
−
−
−
−
−

menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat), original şi
fotocopie legalizată sau fotocopie conform cu originalul;
certificat de naştere, fotocopie legalizată sau fotocopie conform cu originalul;
certificat de căsătorie, fotocopie legalizată sau fotocopie conform cu originalul
(pentru candidatele căsătorite);
carte de identitate/buletin, fotocopie;
adeverință medicală eliberată în ultimele 12 luni, original;
3 fotografii color tip buletin (3/4);
dosar plic.

Art. 28. Pentru înscrierea la studiile universitare de masterat, candidații vor depune la
Secretariatul General al Universității Hyperion din Calea Călăraşilor nr. 169 sau la
secretariatele facultăților un dosar care trebuie să cuprindă:
 cerere tip de înscriere la admitere;
 chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 diploma de licență (original şi fotocopie legalizată sau conform cu originalul) /
adeverință de promovare a examenului de licență (original) pentru promoția 2019;
 supliment la diplomă (original şi fotocopie legalizată sau conform cu originalul)
pentru seriile care au primit diploma de licență;
 diploma de bacalaureat (original şi fotocopie legalizată sau conform cu
originalul);
 Curriculum vitae;
 Certificat de naştere (original şi fotocopie legalizată sau conform cu originalul);
 Certificat de căsătorie (original şi fotocopie legalizată sau conform cu originalul),
unde este cazul;
 Buletin sau carte de identitate (fotocopie);
 3 fotografii color tip buletin (3/4);
 dosar plic.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat se poate face în
acelaşi domeniu sau într-un domeniu apropiat celui în care a fost obținută diploma de licență.
Fac excepție Facultatea de Arte şi specializarea de Psihologie unde se impun (este obligatoriu)
studii de specialitate.
Art. 29. Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerința
de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității
cu originalul, de către membrii comisiei prin compararea originalului cu fotocopia.
Art. 30. Preluarea dosarelor candidaților se face de către un membru al comisiei de
admitere care confirmă pe dosarul candidatului că acesta este complet. La preluarea dosarelor
de către secretariatele facultăților (pe bază de proces verbal), preşedintele sau un alt membru
al comisiei de admitere este obligat să verifice dosarele şi să contrasemneze pentru
confirmare. Dacă se constată nereguli, candidatul respectiv va fi contactat de urgență pentru
clarificări. În acest scop, candidatul este obligat să menționeze pe Fişa de înscriere date de
contact valide şi să răspundă solicitărilor comisiei în termen de 24 de ore.
Art. 31. Candidații care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări
(ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanță cu notele etc. vor fi eliminați din
concursul de admitere organizat la facultatea la care s-au înscris în sesiunea 2019 şi li se va
interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la
cunoştința Comisiei centrale de admitere. Uzul de fals al oricărui document din dosarul de

admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală și la excluderea
candidatului din procesul de admitere.
Art. 32. Comisiile de admitere răspund de desfăşurarea în bune condiții a întregului
examen. Acestea au obligația să transmită către Comisia centrală de admitere eventualele
situații neprevăzute care apar şi să le soluționeze, în colaborare cu aceasta. Comisia centrală
de admitere va menține comunicarea cu presa şi cu toate celelalte mijloace de informare.
Art. 33. La înscriere, candidații achită o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii. Cuantumul taxelor de înscriere la admitere este stabilit de Senatul Universității şi
este adusă la cunoştința candidaților, prin afişare, împreună cu condițiile de admitere. Sunt
scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în
original) candidații (în vârstă de până la 25 ani şi aflați în întreținerea părinților) care sunt
copii ai personalului didactic (de predare) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei
de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de
admitere pe facultate. Taxa de înscriere nu se restituie.
Art. 34. Accesul la studiile universitare de masterat se realizează pe baza concursului
de admitere. Numărul şi componența membrilor comisiilor de admitere la masterat se aprobă
pentru fiecare specializare de către Rectorul Universității Hyperion.
Art. 35. Admiterea candidaților la studiile universitare de masterat se face prin
concurs organizat anual de către Universitatea Hyperion din Bucureşti, înainte de începerea
anului universitar. Concursul constă în examene scrise, orale sau interviuri organizate la
sediul facultății de către comisiile de admitere pe fiecare program de masterat. Pentru
departajare pot fi luate în calcul mediile obținute la examenul de licență.
Art. 36. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de
masterat numai absolvenții care au obținut diplomă de licență sau echivalentă.
Absolvenții învățământului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate
până în anul absolvirii primei promoții de licență organizate în conformitate cu prevederile
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la
concursul de admitere la studii universitare de masterat în aceleaşi condiții ca şi absolvenții
studiilor universitare organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004.
Art. 37. Pe baza prezentei Metodologii de admitere la masterat a Universității
Hyperion din Bucureşti, facultățile îşi pot elabora propriile regulamente de admitere (cazul
Facultății de Arte), care se aprobă de Consiliul facultății şi în care se precizează detaliat,
pentru fiecare specializare, modul particular de desfăşurare a concursului de admitere.
Metodologiile de admitere proprii facultăților (dacă este cazul) se înaintează spre aprobare
rectorului Universității Hyperion din Bucureşti.
Art. 38. Concursul la studiile universitare de masterat constă în examene scrise, orale
sau interviuri organizate la sediul facultății de către comisiile de admitere pentru fiecare
program, fiind specifice domeniului de studiu.
Art. 39. Candidații absolvenți ai programelor de licență, cu diplomă de licență, care
doresc să urmeze cursurile unui program de masterat cu durata de 1 an şi jumătate (la
Facultatea de Ştiințe Juridice), trebuie să fi dobândit 240 credite (studii de licență cu durata de
4 ani) sau 180 credite (studii de licență cu durata de 3 ani) + master cu 120 credite (studii de 2
ani).
Art. 40. Comisia de admitere acordă asistență candidaților pentru completarea corectă
a fişei de înscriere, deoarece la stabilirea rezultatelor finale se vor lua în considerare opțiunile
explicite marcate de aceștia în documentul amintit. După încheierea perioadei de înscriere

opțiunile, ordinea acestora, precum şi alte informații din fişa de înscriere, se pot modifica doar
dacă nu vor fi afectate ierarhia şi opțiunile celorlalți candidați declarați admişi.
Capitolul IV
REZULTATELE ADMITERII
Art. 41. 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.
Art. 42. În sesiunea de admitere din perioada iunie - iulie, în ordinea clasificării, în
limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu sau program de studii, candidații sunt
declarați eligibili cu excepția celor a căror medie generală de admitere este mai mică de 5
(cinci), care sunt declarați respinși.
Art. 43. În urma sesiunii de admitere din iunie - iulie, locurile candidaților declarați
eligibili neconfirmate de către aceștia prin plata primei rate a taxei de şcolarizare sunt
declarate vacante și se scot la concurs în sesiunea din luna august - septembrie. Candidații
respinși în sesiunea iunie - iulie pot participa la concurs în sesiunea august - septembrie, pe
locurile rămase vacante.
Art. 44. Un candidat care conform clasificării nu poate fi declarat admis la prima
specializare pentru care a optat, poate fi redistribuit la alte programe de studiu din domeniul
ales, conform opțiunilor făcute la înscriere, și este eligibil la ocuparea unui loc la programele
de studiu dintr-un alt domeniu, la care au rămas locuri disponibile.
Art. 45. Candidații admiși la programe de studiu care nu se activează vor fi relocați la
programe de studiu care se activează cu prioritate în cadrul aceluiași domeniu și aceleiași
facultăți, funcție de locurile rămase vacante şi de opțiunea candidatului.
Art. 46. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediile
facultăților și pe paginile web ale facultăților.
Art. 47. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puțin două tipuri de liste:
a) Lista provizorie – candidați eligibili;
b) Lista provizorie – candidați admiși;
c) Lista finală – candidați admiși după contestații;
d) Lista candidaților respinși, dacă este cazul.
Art. 48. Înmatricularea candidaților declarați admişi în urma concursului
de admitere se face prin decizia Rectorului Universității Hyperion, până la
15 octombrie 2019. După aprobarea înmatriculării, studenții 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.
Art. 49. Rezolvarea contestațiilor la admitere este în exclusivitate de competența
Universității Hyperion din Bucureşti. Nu se admit contestații pentru probele orale/de
aptitudini artistice. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
Decizia comisiei de contestații este definitivă.
Art. 50. După afişarea rezultatelor finale, secretariatele facultăților au obligația să
restituie, în cel mult 48 de ore după depunerea unei cereri, fără perceperea unor taxe,
documentele candidaților respinşi sau a celor care renunță la locul obținut prin admitere.

Art. 51. Universitatea Hyperion încheie după înmatriculare contracte de studii pe
perioada studiilor cu fiecare student, semnate de rector şi de fiecare student admis.
Art. 52. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedința Senatului Universității
Hyperion din 25 septembrie 2018 în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii la ciclurile universitare de licență/diplomă şi masterat, publicată de
Ministerul Educației Naționale.
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