FACULTATEA DE DREPT (http://drept.ulbsibiu.ro)
Programe de studii de licenţă – anul universitar 2015-2016
Număr de locuri
Programul de studii

Drept

Administraţie publică

Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar
Pedagogia
învăţământului primar şi
preşcolar – în limba
germană

Fără
taxă

Cu
taxă

104 IF

150 IF
120 ID

25 IF

50 IF
75 ID

5 IF

Tipul de
concurs
şi/sau
proba/probe
le de
concurs

Concurs mixt

Concurs de
admitere pe
bază de
dosare

45 IF

Concurs mixt
5 IF

20 IF

Criterial/criteriile de selecţie şi/sau modul
de calcul al notei/mediei de admitere
- nota obţinută la proba scrisă, de verificare a
competenţelor lingvistice şi a raţionamentului
logic- cu o pondere de 50%;
- media examenului de bacalaureat- cu o
pondere de 50%;

Media examenului de bacalaureat - pondere de
100% din media generală;

- probe eliminatorii: aptitudini muzicale,
aptitudini plastice, coordonare motrică, dicţie;
- media examenului de bacalaureat- cu o
pondere de 100% din media generală;
- probe eliminatorii: aptitudini muzicale,
aptitudini plastice, coordonare motrică,
competenţă lingvistică;
- proba scrisă de verificare a cunoştinţelor de
limbă germană- cu o pondere de 25% din media
generală;
- media obţinută la examenul de bacalaureatcu o pondere de 75% din media generală

Legendă: IF- învăţământ cu frecvenţă; IFR- învăţământ cu frecvenţă redusă; ID- învăţîmânt la distanţă.

Calendarul concursului de admitere
Concurs pe bază de dosar
Administraţie publică
Sesiunea de vară (iulie 2015)

 Perioada de înscriere

 13-18 iulie 2015 - înscrierea
candidaţilor (înscrierile se fac
zilnic, de luni până vineri, în
intervalul orar 9.00 – 15.00 şi
sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 afişarea rezultatelor parţiale
21 iulie 2015
 confirmare locuri (miercurivineri, între orele 09.00-15.00,
sâmbăta, în intervalul orar 09.0013.00)
22-24 iulie 2015 ;
27-30 iulie 2015
 afişarea rezultatelor finale
31 iulie 2015

Sesiunea de toamnă
(septembrie 2015)
 Perioada de înscriere
07-12 septembrie 2015
 afişarea rezultatelor parţiale
15 septembrie 2015
 confirmare locuri (miercurivineri, între orele 09.00-15.00,
sâmbăta, în intervalul orar 09.0013.00)
16-18 septembrie 2015
21-24 septembrie 2015
• afişarea rezultatelor finale
25 septembrie 2015

Drept

Concurs mixt
Pedagogia învăţământului primar

Sesiunea de vară (iulie 2015)
 Perioada de înscriere
13-18 iulie 2015
 Testul de verificare a
competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic
21 iulie 2015
 afişarea rezultatelor finale
24 iulie 2015;
 confirmarea locurilor
27-30 iulie 2015 - (luni-joi,
între orele 09.00-15.00);
 afisarea rezultatelor finale
ale admiterii, în urma
confirmării locurilor.
31 iulie 2015

Sesiunea de toamnă
(septembrie 2015)
 Perioada de înscriere
07-12 septembrie 2015
 Testul de verificare a
competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic
15 septembrie 2015
 afişarea rezultatelor finale
18 septembrie 2015;
 confirmarea locurilor
21-24 septembrie 2015
 afisarea rezultatelor finale
25 septembrie 2015

şi preşcolar
Sesiunea de vară (iulie 2015)
 Perioada de înscriere
13-18 iulie 2015 (de luni până vineri,
în intervalul orar 9.00 – 15.00 şi
sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 proba de aptitudini muzicale/sediul
DPPD, sala 002 (între orele 09.0013.00)
20 iulie 2015
• proba de aptitudini plastice/sediul
DPPD, sala 002 (între orele 14.0016.00)
20 iulie 2015
• proba coordonare motrică/sediul
DPPD ( între orele 09.00-13.00)
21 iulie 2015
• interviu dicţie/sediul DPPD, sala
002 (între orele 14.00-16.00)
21 iulie 2015
• afişarea rezultatelor
parţiale;primirea şi soluţionarea
contestaţiilor
22 iulie 2015;
• confirmarea locurilor, (în intervalul
orar 09.00-15.00)
23-24,27-30 iulie 2015
 afişarea rezultatelor finale, în urma
confirmării locurilor
31 iulie 2015

Sesiunea de toamnă (septembrie
2015)
 Perioada de înscriere
07-12 septembrie 2015
• proba de aptitudini muzicale/sediul
DPPD, sala 002 (între orele 9.0013.00)
14 septembrie 2015
• proba de aptitudini plastice/sediul
DPPD, sala 002 (între orele 14.0016.00)
14 septembrie 2015
• proba coordonare motrică/sediul
DPPD ( între orele 09.00-13.00)
15 septembrie 2015
• interviu dicţie/sediul DPPD, sala
002 (între orele 14.00-16.00)
15 septembrie 2015
• afişarea rezultatelor parţiale
16 septembrie 2015
• confirmarea locurilor, (între orele
09.00-15.00)
17-18, 21-24 septembrie 2015
• afişarea rezultatelor finale
25 septembrie 2015

FACULTATEA DE DREPT (http://drept.ulbsibiu.ro)
Programe de studii de master – anul universitar 2015-2016
Număr de
locuri
Programul de studii

Fără
taxă

Drept judiciar privat

14 IF

Instituţii de drept privat
român
Drept european
Ştiinţe penale
Administraţie publică
europeană

Cu
taxă

Criterial/criteriile de selecţie şi/sau modul
de calcul al notei/mediei de admitere

36 IF
25 IF

14 IF

36 IF

14 IF
14 IF

36 IF
36 IF
36 IF
50 IFR

14 IF

Tipul de
concurs
şi/sau
proba/probel
e de concurs

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

Media examenului de licenţă - pondere
de 100% din media generală;

Legendă: IF- învăţământ cu frecvenţă; IFR- învăţământ cu frecvenţă redusă; ID- învăţîmânt la distanţă.

Calendarul concursului de admitere
Sesiunea de vară (iulie 2015)
 Perioada de înscriere
13-18 iulie 2015
 afişarea rezultatelor parţiale
21 iulie 2015
 confirmare locuri
22-24 iulie 2015
27-30 iulie 2015
 afişarea rezultatelor finale
31 iulie 2015
Sesiunea de toamnă (septembrie 2015)
 Perioada de înscriere
07- 12 septembrie 2015
 afişarea rezultatelor parţiale
15 septembrie 2015
 confirmare locuri
16-18 septembrie 2015
21-24 septembrie 2015
 afişarea rezultatelor finale
25 septembrie 2015

