FACULTATEA DE ȘTIINȚE
http://stiinte.ulbsibiu.ro
Criterii de selecție / admitere la programele de studii de LICENȚĂ
anul universitar 2016-2017
Număr de locuri
Programul de studii

Matematică - informatică
Informatică
Biologie
Ecologia și protecția
mediului
Ecological and
Environmental Protection

Educație fizică și sportivă

Sport și performanță
motrică

Fără taxă

Cu
taxă

6 IF
0 IF
0 IF

17 IF
11 IF
8 IF

7 IF

10 IF

0 IF

20 IF

0 IF

2 IF
2 IF rrom

Tipul de
concurs
și/sau
proba/probele
de
concurs

Criteriul/criteriile de selecție
și/sau
Modul de calcul al notei/mediei
de admitere

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

Media obținută la
examenul de bacalaureat

Concurs mixt

● Probă eliminatorie – joc
sportiv (fotbal, baschet, volei,
handbal)
● Probă practică de capacitate
motrică (alergare 50 m,
săritură în lungime, aruncarea
mingii de oină) și de măiestrie
sportivă (atletism, gimnastică
sportivă, înot, karate, judo,
culturism, volei, handbal,
fotbal, tenis de câmp sau de
masă) – 80%
● Media examenului de
bacalaureat – 20%

0 IF

12 IF

Legendă: IF = învățământ cu frecvență
IFR = învățământ cu frecvență redusă
ID = învățământ la distanță

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18 – 23 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27 – 30 iulie 2016
● Rezultate finale:
1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Afișarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

06 – 10 sept. 2016
12 sept. 2016
14 – 15 sept. 2016
16 sept. 2016

Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 18 – 23 iulie 2016
● Perioada de concurs: 24 – 25 iulie 2016
● Afișarea rezultatelor: 26 iulie 2016
● Confirmare locuri:
27 – 30 iulie 2016
● Rezultate finale:
1 august 2016
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Perioada de concurs:
● Afișarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

06 – 09 sept. 2016
10 sept. 2016
12 sept. 2016
14 – 15 sept. 2016
16 sept. 2016

Pentru alte detalii accesați site-ul facultății la adresa: http://stiinte.ulbsibiu.ro.

