CONCURS DE ADMITERE LA SNSB PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
SESIUNEA DE TOAMNA
"S, coala Normală Superioară" Bucureşti anunt, ă sesiunea de toamna a concursului de admitere
pentru anul universitar 2017-2018. S, coala Normală Superioară Bucures, ti (SNSB) este o institut, ie
privată de învăt, ământ superior în s, tiint, ele exacte la nivelul celor mai bune universităt, i din
lume. Prin bursele oferite student, ilor s, i prin calitatea cursurilor oferă o alternativă realistă de
studiu în România pentru student, ii de elită. SNSB a fost înfiint, ată ca s, coală de studii academice
postuniversitare.
SNSB nu percepe taxe de studiu s, i oferă burse student, ilor pentru rezultatele deosebite. Nivelul înalt academic este confirmat de prestigiosul Consiliu S, tiint, ific internat, ional, colaborarea cu
mari universităt, i europene s, i de articolele s, tiint, ifice publicate de student, i s, i absolvent, i.
Programul SNSB este de trei ani: ciclul pregătitor de 1 an s, i masterat de 2 ani.

C ONDIT, II DE PARTICIPARE
Condit, ii de participare pentru admiterea la ciclul pregătitor. Concursul este deschis student, ilor
care au absolvit 2, 3 sau 4 ani de studii la o universitate din România sau din străinătate, la un
profil s, tiint, ific sau tehnic. Dosarul de concurs va cont, ine:
• Curriculum Vitae al candidatului (incluzând adresa, telefon, e-mail s, i alte posibilităt, i de
contact)
• Lista notelor obt, inute de la începutul studiilor universitare până în septembrie 2017 (sau
extras din foaia matricola)
• Un raport de studii cont, inând descrierea studiilor personale, domeniile de interes s, i
proiectul studiilor în continuare (sub forma unui memoriu de 2-4 pagini)
• Copie (simplă nu legalizată) după diploma de bacalaureat
• Copie (simplă nu legalizată) după certificatul de nas, tere
• Copie (simplă nu legalizată) după actul de identitate
• Recomandări din partea a doi profesori.
Absolvent, ii ciclului pregătitor sunt admis, i fără concurs la ciclul de masterat.
Condit, ii de participare pentru admiterea la ciclul de masterat. Concursul este deschis posesorilor unei diplome de licent, ă la o universitate din România sau din străinătate, la un profil
s, tiint, ific sau tehnic. Dosarul de concurs va cont, ine:
• Curriculum Vitae al candidatului (incluzând adresă, telefon, e-mail s, i alte posibilităt, i de
contact)
• Lista notelor obt, inute de la începutul studiilor universitare până în februarie 2017 (sau
extras din foaia matricola)
• Suplimentul la diploma de licent, ă
• Un raport de studii cont, inând descrierea studiilor personale, domeniile de interes s, i
proiectul studiilor în continuare (sub forma unui memoriu de 2-4 pagini)
• Copie (simplă nu legalizată) dupa diploma de licentă (sau adeverintă, dacă diploma nu
a fost încă primită)
• Copie (simplă nu legalizată) după diploma de bacalaureat
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• Copie (simplă nu legalizată) după certificatul de nas, tere
• Copie (simplă nu legalizată) după actul de identitate
A DMITEREA
Admiterea candidat, ilor din afara României se face în baza dosarului.
Desfăs, urarea concursului la ciclul pregătitor. Admiterea se face în baza unei probe scrise s, i a
unui examen oral, la care vor fi invitat, i, pe baza dosarului, candidat, ii considerat, i de un nivel
satisfăcător. Subiectele pentru examen vor acoperi primii 2 ani de studii de la facultatea de
matematica, pentru tot, i candidat, ii, iar accentul se va pune nu atât pe volumul de cunos, tint, e cât
pe aptitudinile candidat, ilor de a efectua rat, ionamente netriviale.
Candidat, ii se vor prezenta cu o listă de 10 subiecte din care comisia va alege unul pentru
examenul scris s, i altul pentru examenul oral.
Desfăs, urarea concursului la ciclul de masterat. Admiterea candidat, ilor din România se face
în baza unui examen oral de 30 minute, la care vor fi invitat, i, pe baza dosarului, candidat, ii
considerat, i de un nivel satisfăcător. Examenul va consta într-o prezentare de 15 minute a unui
subiect ales de comisie dintr-o listă de 5 subiecte alcătuită de candidat, urmată de întrebări ale
comisiei.
C ALENDARUL CONCURSULUI
• 21 septembrie 2017, ora 12 - Data limita până la care dosarele trebuie sa ajungă (direct, prin pos, tă sau prin e-mail) la secretariatul Institutului de Matematica al Academiei
Romane, Calea Grivit, ei 21, Bucures, ti sector 1 sau pe e-mailul ioionel@gmail.com sau
claudiadan.snsb@yahoo.com (cu ment, iunea "pentru concursul de admitere la SNSB").
• 26 septembrie 2017, ora 9 - Examenul de admitere pentru ciclul pregătitor la departamentul de matematica, proba scrisa. Locul: Institutul de Matematică al Academiei Române, Calea Grivit, ei nr. 21, Bucures, ti, etaj 5.
• 26 septembrie 2017, ora 9 - Examenul de admitere pentru Master, departamentul de
matematică (oral). Locul: Institutul de Matematică al Academiei Române, Calea Grivit, ei
nr. 21, Bucures, ti, etaj 5.
• 26 septembrie 2017 - Examenul de admitere pentru ciclul pregătitor la departamentul de
matematică, proba orală. Locul: Institutul de Matematică al Academiei Române, Calea
Grivit, ei nr. 21, Bucures, ti. Ora de incepere a probei orale va fi comunicata la incheierea
probei scrise.
• 26 septembrie 2017, ora 21 - Comunicarea prin e-mail a listei candidat, ilor admis, i la SNSB
Eventualele modificări de program vor fi aduse la cunos, tint, a candidat, ilor în timp util.
Contact. Informat, ii sunt disponibile la tel: 021.311.77.80 s, i pe pagina web
http://imar.ro/~snsb
sau prin e-mail la adresele de email:
snsb@imar.ro, claudiadan.snsb@yahoo.com sau ioionel@gmail.com.

