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I.

Consideraţii generale

Art. 1 Regulamentul privind organizarea admiterii la Universitatea Ecologică din Bucureşti,
în anul universitar 2016-2017, la studii universitare de licenţă şi studii universitare de master,
este elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, Legii nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, a Ordinului nr. 3107/2016 şi a Ordinului
nr. 3755/2016.
Art. 2 (1) Admiterea la studii universitare se realizează în concordanţă cu misiunea
Universităţii Ecologice din Bucureşti, prevăzută în Carta universitară.
(2) Concursul de admitere este organizat la studii universitare de licenţă şi studii universitare
de master, pentru fiecare program de studii.
Art. 3 Candidaţii sunt informaţi cu privire la organizarea examenului de admitere în
Universitatea Ecologică din Bucureşti şi prin intermediul paginii web www.ueb.ro în care se
regăsesc:
(1) Regulamentul privind organizarea admiterii în anul universitar 2016-2017 la studii
universitare de licenţă şi studii universitare de master;
(2) oferta anuală educaţională, în raport cu reglementările legale în vigoare;
(3) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
(4) organizarea sesiunilor de admitere;
(5) facilităţi sau condiţii speciale;
(6) taxele de admitere şi taxele de şcolarizare.

II.

Organizarea admiterii la studii universitare

Art. 4 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează admitere pentru studii universitare
de licenţă pe domenii de licenţă /programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează admitere la studii universitare de
master pentru fiecare program de studii acreditat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 6 Concursul de admitere se organizează în ultima săptămână a lunii septembrie, înainte
de începerea anului universitar.
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Art. 7 Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se notează cu
Admis /Respins.

III.

Condiţii de admitere şi înscrierea candidaţilor

Art. 8 Pot participa la admiterea la studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate
şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii /diplome de bacalaureat.
Art. 9 La admiterea la studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de
licenţă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către
direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ca fiind studii universitare de licenţă.
Art. 10 Cetăţenii Uniunii Europene şi din statele terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii
limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România.
Art. 11 (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii.
(2) Un candidat care a fost admis la un program de studii finanţat de la bugetul de stat poate
fi declarat admis la unul dintre programele de studii organizate de Universitatea Ecologică
din Bucureşti cu condiţia depunerii diplomei /adeverinţei de bacalaureat /licenţă, fotocopie
legalizată.
Art. 12 (1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat /licenţă în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar /universitar 2015-2016 prezintă la înscriere adeverinţa sau
diploma de bacalaureat /licenţă eliberată de către instituţia de învăţământ.
(2) Candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 20152016, pe baza acordului scris, pot fi înscrişi cu preluarea datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România
(SIIIR), caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
(3) Candidaţii admişi la două programe de studii, dintre care unul este finanţat de la bugetul
de stat, au obligaţia de a depune la Universitatea Ecologică din Bucureşti adeverinţa de
promovare a examenului de finalizare a studiilor bacalaureat /licenţă, fotocopie legalizată, şi
adeverinţa că urmează un program de studii finanţat de la bugetul de stat.
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(4) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi au obligaţia de a depune la secretariatul
facultăţii, în original, adeverinţa /diploma de bacalaureat /licenţă.
(5) Adeverinţa este valabilă pentru absolvenţii care au promovat examenele de finalizare a
studiilor (bacalaureat /licenţă) în sesiunile corespunzătoare anului școlar /universitar 20152016.

IV.

Rezultatele admiterii şi înmatricularea

Art. 13 (1) Media generală de admitere la studii universitare de licenţă şi la studii
universitare de master este minim 5 (cinci).
(2) Admiterea se realizează în baza unui concurs de dosare.
Art. 14 (1) Pentru studii universitare de licenţă, media de admitere este media examenului de
bacalaureat.
(2) La programul de studii Educaţie fizică şi sportivă pentru testarea aptitudinilor sportive
candidaţii susţin o probă practică, care va fi notată cu calificativ Admis /Respins.
Art. 15 Pentru studii universitare de master, media de admitere este media examenului de
licenţă.
Art. 16 Departajarea candidaţilor situaţi pe ultimele locuri și având medii egale va fi stabilită
în urma susţinerii unui interviu motivaţional, admiterea realizându-se în limita numărului de
locuri alocate programului de studiu respectiv.
Art. 17 Rezultatele admiterii vor fi făcute publice prin afişare la sediul instituţiei de
învăţământ superior.
Art. 18 (1) Eventualele contestaţii vor fi soluţionate de Comisia centrală de admitere a
universităţii.
(2) Pentru examenele orale, precum şi pentru probele care testează aptitudinile sportive, nu
se admit contestaţii.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 19 (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin decizie a rectorului
Universităţii Ecologice din Bucureşti.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU)
cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea /programul
de studii la care a fost admis.
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V.

Dispoziţii finale

Art. 20 Documentele candidaţilor care solicită, în scris, retragerea de la un program de studii
se restituie personal (sau unui împuternicit prin procură specială, notarială) în termen de 48
de ore de la depunerea solicitării.
Art. 21 Prin retragerea de la un program de studii, candidatul renunţă la toate drepturile unui
student şi pierde inclusiv toate taxele achitate.
Art. 22 Taxele achitate de candidatul care s-a retras de la un program de studii nu pot fi
transferate de la un program de studii la altul sau de la un candidat /student la altul.
Art. 23 Pentru a realiza interconectarea cu sistemul informatic integrat al învăţământului din
România (SIIIR), Universitatea Ecologică din Bucureşti încheie cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice un protocol privind procedura tehnică de interconectare cu
SIIIR.
Art. 24 Regulamentul privind organizarea admiterii în anul universitar 2016-2017 la studii
universitare de licenţă şi studii universitare de master a fost discutat şi aprobat în şedinţa de
Senat din data de 18 februarie 2016 şi a fost revizuit în conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 3755/2016 în şedinţa de Senat din data de 2 iunie 2016.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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