ÎNTREBĂRI FRECVENTE:
Care a fost ultima medie de admitere în 2020 ?
Profil real – specializarea Matematică-informatică: 9,36
Profil real – specializarea Științe ale naturii: 9,37
Profil uman – specializarea Științe sociale: 9,22
Cum optăm pentru Liceul Al. I. Cuza ?
Codurile pentru cele 3 specializări sunt:
Matematică-informatică: 251
Științe ale naturii: 252
Științe sociale: 253
Care este oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022 ?
Profil real: 6 clase din care:
▪
▪
▪
▪

1 matematică-informatică, intensiv informatică
1 matematică-informatică, intensiv limba engleză
3 matematică-informatică
1 științele naturii

Profil umanist: 2 clase din care.
▪ 1 științe sociale, intensiv limba engleză
▪ 1 științe sociale
De ce nu au clasele intensive coduri separate ?
Admiterea se face pe specializarea Matematică-Informatică (5 clase),
respectiv Științe sociale (2 clase).
Selecția pentru clasele intensive se realizează dintre elevii admiși la
Liceul Cuza, prin admiterea computerizată.

Cum pot ajunge la clasa de Matematică-informatică, intensiv
informatică ? Ce condiții trebuie să îndeplinesc ?
Singura condiție este să fii admis la specializarea Matematicăinformatică.
Pentru anul școlar 2021-2022 admiterea la clasa de matematicăinformatică, intensiv informatică, se va face prin ierarhizarea elevilor
care optează pentru această clasă, pe baza mediei la matematică după
următoarea formulă: 50% nota de la Evaluarea Națională la disciplina
matematică și 50% media generală la matematică din clasele V-VIII.
Cum pot ajunge la o clasă cu predare intensivă a limbii engleze ?
Pentru anul școlar 2021-2022 admiterea la clasele cu predare
intensivă a limbii engleze se va face pe baza: Fișelor de aptitudini anexă
la Fișa de admitere.
Ce avantaje îmi oferă clasa intensiv informatică ?
În fiecare an se studiază în plus câte 3 ore de informatică, față de
numărul de ore prevăzut în Planul cadru, ore la care clasa este
împărțită în 2 grupe, lucrând în laboratoarele de informatică cu 2
profesori diferiți.
Ce avantaje îmi oferă clasa intensiv limba engleză ?
Aceste clase au câte 4 ore de limba engleză, în fiecare an, cu 2 ore mai
mult decât la clase obișnuite. Printre discipline opționale se numără:
unele teme de cultură și civilizație anglo-saxonă (British Itineraries,
American Itineraries, English Speaking Countries), respectiv pregătire
pentru examene. Toate cele 4 ore se desfășoară cu 2 profesori diferiți,
clasa fiind împărțită în 2 grupe.
Care sunt avantajele clasei de științe ale naturii ?
În clasele a IX-a și a X-a planul cadru (disciplinele și numărul de ore)
este același ca la matematică-informatică, în schimb în clasele a XI-a și
a XII-a numărul de ore la științe (fizică, chimie și biologie) crește, în
defavoarea informaticii, care dispare.

Care este programul liceului ?
Clasele a XI-XII învață în schimbul de dimineață între orele 7.30-13.20
Clasele a IX-X învață în schimbul al doilea între orele 13.30-19.20.
Ce opționale putem alege în clasa a IX-a ?
La clasele intensive (informatică, limba engleză) se va studia un
opțional impus prin prisma specializării.
La celelalte clase a IX-a există o singură oră de opțional, conform
Planului cadru.
La clasele de Matematică-Informatică propunerile sunt:
1. Probleme tip de matematică
2. Tehnici de redactare în limba engleză
3. Provocarea algoritmilor
La clasa de Științe ale naturii propunerile sunt:
1. Educație pentru sănătate (opțional de biologie)
2. Probleme tip de matematică
3. Tehnici de redactare în limba engleză
La clasa de Științe sociale propunerile sunt:
1.
2.
3.
4.

Pathway to Literature
British Itineraries
Deutsch Mit Freude
Educație morală

