Facultatea de Științe Economice (http://economice.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de licenţă - anul universitar 2015-2016
Număr de locuri
Programul de studii

Finanțe Bănci
Contabilitate și
Informatică de Gestiune
Management
Economia Comerțului
Turismului și Serviciilor
Administrarea afacerilor în limba engleză
(Business Administration)
Marketing

Fără
taxă

60 IF
40 IF
40 IF
60 IF

Cu
taxă

65 IF
120 ID
35 IF
100 ID
35 IF
100 ID
60 IF
120 ID

30 IF

20 IF

10 IF

20 IF
100 ID

Tipul de concurs
şi/sauproba/probel
e de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie
şi/sau
Modul de calcul al notei/mediei
de admitere

Concurs de
admitere de
dosare

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; IFR = învăţământ cu frecvenţă redusă; ID = învăţământ la distanţă

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
IF
Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri:
13 - 18 iulie 2015
● probă competență lingvistică: 18 iulie 2015
● rezultate:
20 iulie 2015
● confirmarea locului: 21 – 25 iulie 2015
● rezultate finale:
27 iulie 2015
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri:
7 - 12 sept. 2015
● probă competență lingvistică: 12 sept. 2015
● rezultate:
14 sept. 2015
● confirmarea locului: 15 – 17 sept. 2015
● rezultate finale:
18 sept. 2015

Concurs de admitere pe bază de dosare
ID

● înscrieri:
04 mai - 18 septembrie 2015
● rezultate:
18 septembrie 2015
● confirmarea locului: 21 – 29 septembrie 2015
● rezultate finale:
30 septembrie 2015

Proba de competenţă lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de licență cu predare în limba engleză
(Administrarea afacerilor în limba engleza) care se susține:
a) Sesiunea 1, în data de 18 Iulie 2015.
b) Sesiunea 2, în data de 12 sept. 2015.

Pentru alte detalii accesaţi site-ul facultăţii la adresa: http://economice.ulbsibiu.ro .

Facultatea de Științe Economice (http://economice.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de master - anul universitar 2015-2016
Număr de locuri
Programul de studii

Administrarea afacerilor în
turism și servicii
Strategii și politici de
management și marketing
ale firmei
Management financiar
bancar international
Expertiză contabilă și
audit
Managementul afacerilor în limba engleză
(Business Management)
Managementul afacerilor
Management educațional

Fără
taxă

Cu
taxă

40 IF

20 IF
40 IFR

40 IF

20 IF
40 IFR

40 IF

20 IF

30 IF

20 IF
50 IFR

30 IF

20 IF

-

50 IFR

5 IF

45 IF

Tipul de concurs
şi/sauproba/probel
e de
concurs

Criteriul/criteriile de selecţie
şi/sau
Modul de calcul al notei/mediei
de admitere

Concurs de
admitere de
dosare

Media obţinută la
examenul de licență

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; IFR = învăţământ cu frecvenţă redusă; ID = învăţământ la distanţă

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
IF
Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri:
13 - 18 iulie 2015
● probă competență lingvistică: 18 iulie 2015
● rezultate:
20 iulie 2015
● confirmarea locului: 21 – 25 iulie 2015
● rezultate finale:
27 iulie 2015
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri:
7 - 12 sept. 2015
● probă competență lingvistică: 12 sept. 2015
● rezultate:
14 sept. 2015
● confirmarea locului: 15 – 17 sept. 2015
● rezultate finale:
18 sept. 2015

Concurs de admitere pe bază de dosare
IFR

● înscrieri:
04 mai - 18 septembrie 2015
● rezultate:
18 septembrie 2015
● confirmarea locului: 21 – 29 septembrie 2015
● rezultate finale:
30 septembrie 2015

Proba de competenţă lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de master cu predare în limba engleză
(Managementul afacerilor în limba engleză – Business Management) care se susține:
a) Sesiunea 1, în data de 18 Iulie 2015.
b) Sesiunea 2, în data de 12 septembrie 2015.

Pentru alte detalii accesaţi site-ul facultăţii la adresa: http://economice.ulbsibiu.ro .

