Domeniul

Ingineria
produselor
alimentare

Tab 1. Cifra de şcolarizare FIA pentru studii de Licenţă, 2017-2018
Număr locuri fără taxă
Număr
Program de
RM
locuri cu
Români de
studii
RO
Rromi bac în
Ucraina
taxă
pretutindeni
RO
Ingineria
produselor
35
2
1
20
alimentare
Controlul şi
expertiza
35
1
1
2
1
20
produselor
alimentare
Protecţia
consumatorului
35
2
1
20
şi a mediului
Total
105
1
1
6
3
60

Domeniul

Ingineria
produselor
alimentare

Tab 2. Cifra de şcolarizare FIA pentru studii de Masterat, 2017-2018
Număr locuri fără
Număr locuri
taxă
Specializarea
cu taxă
RO
Rromi
RM
Controlul şi expertiza
19
2
16
produselor alimentare
Managementul igienei,
controlul calităţii produselor
19
2
15
alimentare şi asigurarea
sănătăţii populaţiei
1
Managementul în industria
alimentară, alimentaţie publică
15
2
20
şi nutriţie specială
Managementul securităţii
mediului şi siguranţă
19
2
15
alimentară
Total
72
1
8
66

Tab 3. Cifra de şcolarizare FIA pentru cursuri postuniversitare de specializare, 2016-2017
Programul de formare continuă
Număr locuri cu taxă
Managementul mediului
25
Siguranţa producţiei alimentare
25
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Calculul mediei de admitere
Calculul mediei de admitere:
Admiterea la învăţământul de LICENŢĂ constă din două probe:
Proba 1: Media examenului de bacalaureat: 50%
Proba 2: Nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat: 50%
În cazul mediilor egale, pentru ultimul loc, departajarea se va face după următoarele
criterii:
Criteriul 1: Media examenului de bacalaureat
Criteriul 2: Nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat
Criteriul 3: cea de-a doua notă ca valoare dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului
de bacalaureat
Admiterea la învăţământul de MASTERAT constă din două probe:
Proba 1: Media examenului de licenţă/diplomă, 75%
Proba 2: Interviu, 25%
În cazul mediilor egale, pentru ultimul loc, departajarea se va face după următoarele
criterii:
Criteriul 1: Media examenului de licenţă/diplomă
Criteriul 2: Interviu
Pentru Cursurile postuniversitare de specializare, media examenului de admitere se
calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă: 50%
Proba 2: interviu: 50%
În cazul mediilor egale, pentru ultimul loc, departajarea se va face după următoarele
criterii:
Criteriul 1: Media examenului de licenţă/diplomă
Criteriul 2: Interviu

2

Taxe și tarife admitere și școlarizare 2017 – 2018

Taxe de înscriere şi înmatriculare:
Tab. 1. Taxa de înscriere şi înmatriculare pentru Studii de licenţă
Taxa de
Taxa de
Domeniul
Program de studii
înscriere
înmatriculare
Ingineria produselor
alimentare, 4 ani/zi
125 lei/fara taxa
Controlul şi expertiza
Ingineria produselor
125 lei +avans taxa
produselor alimentare,
125 lei
alimentare
scolarizare 350 lei/
4 ani/zi
cu taxa
Protecţia consumatorului şi a
mediului, 4 ani/zi

Domeniul

Ingineria
produselor
alimentare

Tab. 2. Taxa de înscriere şi înmatriculare pentru Studii de masterat
Taxa de
Specializarea
Taxa de înscriere
înmatriculare
Controlul şi expertiza
produselor alimentare, 2 ani/zi
Managementul igienei,
controlul calităţii produselor
alimentare şi asigurarea
125 lei/fara taxa
sănătăţii populaţiei, 2 ani/zi
125 lei +avans
Managementul în industria
125
taxa scolarizare
alimentară, alimentaţie publică
350 lei/ cu taxa
şi nutriţie specială, 2 ani/zi
Managementul securităţii
mediului şi siguranţă
alimentară, 2 ani/zi

Tab. 3. Taxa de înscriere şi înmatriculare pentru Cursuri postuniversitare de specializare
Programul de formare continuă
Taxa de înscriere
Taxa de înmatriculare
Managementul mediului
125 lei +avans taxa
125
scolarizare 350 lei
Siguranţa producţiei alimentare
La Facultatea de Inginerie Alimentară înmatricularea candidaţilor se poate face în acelaşi
timp cu înscrierea.
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