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Facultatea de Inginerie cu sprijinul Departamentul de Matematică-Informatică
Informatică din cadrul CENTRULUI

UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE, organizează GRATUIT CONSULTAŢII în vederea pregătirii concursului de
admitere, din iulie 2016, unde este prevăzut test grilă la matematică.

Pot participa, la acest program de consultaţii şi candidaţii care doresc să susţină examen de admitere la

facultăţile din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj
Cluj-Napoca, unde este obligatorie proba test grilă la matematică.
matematică

Testul grilă de matematică va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la admitere
admiterea de la Universitatea Tehnică din ClujCluj

Napoca, indiferent de locul de susţinere a concursului (Cluj Napoca, Baia Mare).

Consultaţiile se vor desfăşura în fiecare zi de sâmbătă între orele 09:00 – 12:00, în sala A4, din strada Dr.

Victor Babeş, nr. 62 A, din Baia Mare, după următorul program:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Cadru didactic

Data

Lector dr. Monica Lauran

19.03.2016

Conf.univ.dr. Dan Bărbosu

02.04.2016

Lector dr. Monica Lauran

Conf.univ.dr. Dan Bărbosu
Conf.univ.dr. Ioana Taşcu
Conf.univ.dr. Ioana Taşcu

26.03.2016
09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016

În data de 07.05.201
.2016, între orele: 09:00 – 12:00, se organizează cu plată
SIMULARE
SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE.

Simularea NU este condiţionată de prezenţa la consul
consultaţii.
aţii.

Testul de Matematică constă din 45 de întrebări tip grilă, și are următoarea
toarea structură:
structur
- 15 întrebări grilă deduse din subiectele obligatorii pentru Bacalaureat 2016;

- 30 întrebări grilă de tipul celor din culegerea de TESTE GRILA pentru Admitere, edi
ediția 2016;
Pentru a putea participa la simulare, sunt necesari urm
următorii paşi:
1. PLATA TAXEI de 50 RON, care se poate face astfel:

 numerar, la Casieria CUNBM din strada Dr. Victor Babeş, nr. 62A
62A, luni-joi, între orele:8:00-9:30
orele:
şi 11:00-15:00,
vineri între orele: 8:00-9:30
9:30 şi 11:00 – 13:00.

2. PREZENTAREA la susţinerea testului se face în ziua de 09.05.2015,, ora 9:00 pe strada Dr. Victor Babeş, nr 62/A,
cu actul de identitate şi documentul în original care dovedeş
dovedeşte achitarea taxei.

IMPORTANT! Pentru cei
ei interesaţi care n
nu au reuşit să se înscrie sau să plătească taxa de simulare,
simulare pot face plata
în ziua simulării. Este obligatorie prezentarea unui act de identitate.
Alte informaţii: Facultatea de Inginerie, telefon: 0362
0362-401265.

