Anexa 3
Regulamentul de desfăşurare a probei scrise
(Concurs Mate-Info UBB şi admitere la facultate)
Listele cu programarea în săli a concurenţilor se va afişa la sediul Facultăţii şi pe site-ul
admiterii ȋn preziua examenului.
Candidaţii se vor prezenta la săli în ziua examenului la ora indicată prin anunţ pe site-ul
facultăţii şi vor intra în sală pe baza cărţii de identitate. După deschiderea subiectelor nu se mai
admite intrarea în sală.
Fiecare concurent primeşte câte 2 foi de concurs, pe care se vor trece ca date de identificare
Numele, Prenumele, Prenumele tatălui, numărul legitimaţiei de concurs. Lucrările se
secretizează.
La concursul Mate-Info UBB fiecare concurent primeşte în sală un subiect de
Matematică şi un subiect de Informatică. Candidatul decide pe loc care din cele două
subiecte doreşte să-l abordeze. Timpul de lucru este de 3 ore şi jumătate (210 minute) de
la distribuirea subiectelor. Concurentul are obligaţia de a rezolva unul dintre cele două
subiecte, la alegerea sa. Subiectul respectiv se redactează pe foi de concurs şi se predă la
sfârşitul perioadei de 3 ore şi jumătate alocate.
In cazul probei scrise de la admitere, candidatul primeşte în sală un subiect de
Matematică sau un subiect de Informatică, ȋn funcţie de disciplina de concurs aleasă la
ȋnscriere. Timpul de lucru este de 3 ore (180 minute) de la distribuirea subiectelor. Se asigură
traducerea subiectelor în limbile maghiară, germană, engleză. Proba scrisă a concursului de
admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare aflat ca primă
opţiune ȋn lista de opţiuni a candidatului din fişa de ȋnscriere. Concurentul are obligaţia de a
rezolva subiectul primit. Subiectul respectiv se redactează pe foi de concurs şi se predă la
sfârşitul perioadei de 3 ore alocate pentru rezolvare.
Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori.
Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul,
echerul şi compasul pentru desene. Nu se admite utilizarea calculatorului, telefonului mobil,
etc. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) se
exclud de la examen. Excepţie fac candidaţii cu dizabilităţi care utilizează echipament special
pentru redactarea lucrării.
Lucrările se predau sub semnătură la supraveghetorii de sală, indicându-se pe borderou
numărul de pagini. Lucrările predate se secretizează imediat de către supraveghetorii din sală.
Contestaţiile se pot depune conform calendarului anunţat la Comisia de Admitere din facultate.
Nota la proba scrisă se modifică dacă după recorectare rezultă o diferenţă mai mare sau egală
cu 0,50 puncte. Dacă nota iniţială este mai mare sau egală cu 9.00 sau ȋntre 4.50 şi 5.00, atunci
nota după recorectare devine nota finală a probei scrise.

