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REGULAMENT DE ADMITERE
programe de licenţă şi masterat
an universitar 2010/2011

I. DISPOZIŢII GENERALE:
1. Admiterea la Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu se face prin concurs, pentru toate formele de învăţământ superior acreditate (zi, învăţământ
la distanţă, studii postuniversitare, masterat).
2. Organizarea concursului de admitere, stabilirea şi comunicarea rezultatelor, criteriile
de evaluare, de stabilire a mediei finale şi de departajare, precum şi rezolvarea contestaţiilor se
desfăşoară în conformitate cu Metodologia aprobată de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu şi cu prevederile acestui Regulament aprobat de Consiliul Facultăţii de Jurnalistică.
3. Admiterea la Facultatea de Jurnalistică se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi astfel:
a. pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
b. pe locuri cu taxă (în învăţământul de zi);
c. pe locuri cu taxă (în învăţământul la distanţă);
4. Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii
de clasificare numai la Facultatea de Jurnalistică, domeniul şi specializarea la care aceştia au
candidat.
În oricare din situaţii, media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci), la
studiile de licenţă, şi de 6 (şase), la studiile de masterat.
5. Candidaţii care doresc să concureze la două specializări din acelaşi domeniu de licenţă,
vor prezenta un singur dosar de înscriere şi vor achita o singură taxă de înscriere.
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6. Pe toată durata desfăşurării activităţilor concursului de admitere, întregul personal
didactic şi auxiliar al Facultăţii de Jurnalistică se va afla la dispoziţia Comisiei de admitere
pentru a putea fi mobilizat şi convocat operativ.
Cei ce nu răspund convocării vor fi consideraţi absenţi nemotivaţi.
7. Înscrierile vor avea loc în perioada 12-17 iulie, 19-21 iulie 2010 (sesiunea de vară); 610 septembrie, 13-15 septembrie 2010 (sesiunea de toamnă).
8. Taxa de înscriere la concurs: 100,00 de lei pentru toate specializările – cursuri de zi şi
învăţămînt la distanţă.

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ciclul Bologna)
DOMENIUL:
Ştiinţe ale comunicării
SPECIALIZĂRI:
1. Jurnalism (cursuri de zi şi I. D.; durata de şcolarizare: 3 ani)
2. Comunicare şi relaţii publice (cursuri de zi şi I. D.; durata de şcolarizare: 3 ani)

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
1. Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă sunt absolvenţi de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru cele două forme de învăţământ
(zi, învaţământ la distanţă), se face la secretariatul Facultăţii de Jurnalistică, în perioada 12-17
iulie, 19–21 iulie 2010 (sesiunea de vară) şi 6-10 septembrie, 13-15 septembrie 2010
(sesiunea de toamnă).
Prin Centrele înfiinţate de ULBS în alte oraşe, pentru învăţămîntul la distanţă, se fac
înscrieri în perioada 1 martie-30 septembrie 2010.
Pentru continuare de studii şi a doua facultate, înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii
de Jurnalistică, în perioada 6-10 septembrie, 13-15 septembrie 2010.
3. Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primeşte dosarele personale întocmite
de către candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după
verificarea fiecărui dosar, acesta conţine:
a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform modelului facultăţii;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010 pot
prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează
media generală de la bacalaureat şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia
matricolă; după ce vor fi declaraţi admişi, în urma concursului, candidaţii au obligaţia să depună
la facultate diploma de bacalaureat în original, până cel târziu la 1 octombrie 2010.
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c) foaia matricolă, copie legalizată;
d) certificatul de naştere, copie legalizată;
e) adeverinţă medicală tip;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care
urmează o a doua specializare);
h) diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diplomă de absolvire
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată,
sau adeverinţă, pentru promoţia 2010;
i) chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu; sunt scutiţi de taxa
de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial, precum şi membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din
universitatea sibiană; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) din
reţeaua de stat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere; scutirea de plată a taxelor de înscriere la
concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi din care să rezulte că
fac parte din una din categoriile enumerate anterior.
j) candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la
prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care au făcut prima înscriere.
Condiţii speciale de înscriere la concurs:
a) Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanţat de la
bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe specializări pe
locurile fără taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la
bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior.
b) Candidaţii admişi în învăţământul superior de stat, care au fost sau sunt studenţi în
instituţiile de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate, pot beneficia, pe baza
sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate, în
conformitate cu prevederile stabilite de senatul universitar. De aceleaşi condiţii pot beneficia şi
studenţii din învăţământul superior de stat, care sunt admişi la instituţiile de învăţământ superior
particular.
c) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe
locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze o a
doua specializare, beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de
studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget la
specializarea iniţială).
Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de-a doua
specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.
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Înscrierea şi concursul de admitere se desfăşoară în aceleaşi condiţii cu absolvenţii de
liceu.
d) Absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire pot urma o a doua specializare în regim cu
taxă, printr-o selecţie separată pe numărul de locuri aprobat de Senat pentru această formă,
conform Cartei universitare, având obligaţia să declare dacă au urmat o altă specializare.
e) Absolvenţii de învăţământ superior de scurtă durată pot continua studiile în regim cu
taxă, printr-un concurs separat pe un număr de locuri aprobat de Biroul Senatului, concurs aflat
în competenţa fiecărei facultăţi.
f) Învăţământul la distanţă este organizat numai în regim cu taxă.
III. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
I. Criterii de evaluare:

Pentru toate specializările, se va lua în calcul pentru media finală de admitere:
1. 50 % - media generală de la examenul de bacalaureat;
2. 50 % - media generală a anilor de liceu.
II. Criterii de departajare:

1. Media de la bacalaureat la disciplina: „Limba şi literatura română” (scris şi oral);
2. Media generală a anilor de liceu, la aceeaşi disciplină.
2. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către
candidaţi, în limita numărului de locuri planificate pentru facultate şi, respectiv, domeniul şi
specializarea din cadrul acesteia.
3. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişare imediată, la
sediul facultăţii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru admişi şi respinşi, în
ordinea mediilor pentru candidaţii declaraţi admişi şi în ordinea alfabetică pentru cei declaraţi
respinşi. Pe listele afişate se va indica data şi ora afişării şi termenul de contestaţie de 48 ore.
4. Candidaţii care şi-au retras actele înainte de afişarea rezultatului final sînt consideraţi
eliminaţi din concurs.
5. Candidaţii înscrişi la a doua facultate vor fi declaraţi admişi dacă au obţinut cel puţin
media 5 (cinci) şi în regim cu taxă.
6. Candidaţii declaraţi admişi, care au solicitat la înscriere şcolarizarea la forma de
învăţământ la distanţă, se înscriu la această formă de învăţământ.
7. Candidaţii care au obţinut medii generale (punctaje) egale cu cea a ultimului admis pe
ultimul loc planificat vor fi departajaţi conform criteriilor stabilite de facultate.
Media minimă generală de admitere nu poate fi mai mică decât 5,00, pentru toate
specializările.
8. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la buget au obligaţia să
completeze fişa de înscriere în anul I şi să prezinte actele de studii în original până la data de
31 iulie 2010; în caz contrar, pierd locul ocupat prin concurs.

4

9. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să completeze fişa de
înscriere în anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare şi să încheie contractul de studii
până la data de 31 iulie 2010; în caz contrar, pierd locul şi dreptul de a ocupa ulterior un loc
subvenţionat devenit liber.
10. Locurile subvenţionate de la buget rămase vacante la 1 august 2010 vor fi
ocupate de către candidaţii de pe locurile cu taxă înscrişi, cu contract încheiat şi cu prima
rată achitată până la 31 iulie 2010, în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere din
iulie.
Studenţii cu taxă, care au încheiat contract de şcolarizare şi au achitat prima rată până la
31 iulie 2010, vor beneficia de restituirea sumei achitate, cu reţinerea unui comision de 10% din
suma achitată, în situaţia în care au trecut pe un loc subvenţionat până la 1 octombrie 2010.
Studenţilor cu taxă care au încheiat contract de şcolarizare şi apoi şi-au retras dosarul, nu
li se vor returna taxele achitate la înscrierea şi semnarea contractului.
11. Prevederile de la punctele 7,8,9 rămân valabile şi pentru candidaţii admişi în urma
unei eventuale sesiuni de admitere în perioada 6-10 şi 13-15 septembrie 2010; candidaţii
declaraţi admişi pe locurile cu taxă (cursuri de zi) au obligaţia să completeze fişa de înscriere în
anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare şi să încheie contractul de studii până la data
de 25 septembrie 2010; în caz contrar, pierd locul.
12. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări, acesta poate
opta pentru păstrarea calităţii de student la una sau două (maxim) specializări. Opţiunea o face în
scris, până la 1 octombrie 2010, iar a doua specializare este în regim cu taxă.
13. Candidaţii declaraţi admişi care nu se înscriu şi nu plătesc prima tranşă a taxei şcolare
până la 31 iulie 2010, pentru prima sesiune de admitere, şi 25 septembrie 2010, pentru a doua
sesiune de admitere, pierd locul pe care l-au obţinut prin concurs. Locul rămas vacant prin
retragerea unui candidat declarat admis va fi ocupat de candidatul cu media generală cea mai
mare după prima sesiune de admitere, din rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă .
14. De locurile în regim cu taxă, în limita locurilor avizate, pot beneficia, dacă doresc,
toţi candidaţii aflaţi sub „linia de admitere”, în ordinea descrescătoare a mediilor.
15. În anul universitar 2010/2011, taxa de şcolarizare este 2.600 lei pentru studii
universitare de licenţă, învăţământ de zi, studii universitare de masterat, cursuri de zi, şi
1.900 lei pentru învăţămâtul la distanţă.
IV. DISPOZIŢII FINALE
1. Locurile de la „continuare de studii” sunt locuri în regim cu taxă.
2. Actele candidaţilor înscrişi şi nereuşiţi sunt restituite acestora, la cerere, după afişarea
rezultatelor concursului, predând legitimaţia de concurs.
3. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de
departajare stabilite de Regulamentul de admitere.
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4. Locurile atribuite special de Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru minoritatea rromă, pentru alte minorităţi naţionale, persoane cu handicap etc., se ocupă
conform reglementărilor speciale elaborate de M.E.C.T.S.
5. Candidaţii pot beneficia, în perioada admiterii, de cazare contra cost în căminele
studenţeşti ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu.
6. Toţi candidaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
Metodologiei aprobate de Senatul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi ale prezentului
Regulament; în caz contrar, întreaga răspundere revine candidaţilor.
7. Candidaţii care optează pentru învăţământul cu taxă nu vor beneficia de reducerea
taxei de şcolarizare pe parcursul anilor de studii.
Afişare rezultate sesiunea iulie – 23. 07. 20
Afişare rezultate sesiunea septembrie – 17. 09. 20

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (ciclul Bologna)
DOMENIUL:
Ştiinţe ale comunicării
SPECIALIZĂRI:
1. Jurnalism tematic
2. Managementul relaţiilor publice
3. Publicitate şi brand
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
1. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii 288/2004 cu
modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau
echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (conform Legii 84/1995 republicată cu
modificările şi completările ulterioare).
2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul Facultăţii de
Jurnalistică în perioada 12-17 şi 19 – 21 iulie 2010, 6-10 septembrie şi 13-15 septembrie 2010.
Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primeşte dosarele personale întocmite de
candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după
verificarea fiecărui dosar, acesta conţine:
a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform modelului facultăţii;
b) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată; candidaţii care au promovat examenul licenţă în sesiunea iunie-iulie 2010 pot
prezenta, în locul diplomei de licenţă, adeverinţă eliberată de facultate, în care se menţionează
media examenului de licenţă precum şi mediile pe anii de studiu.
c) foaia matricolă, copie legalizată;
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d) certificatul de naştere, copie legalizată; (după caz, copie certificat căsătorie);
e) adeverinţă medicală tip;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu; sunt scutiţi de taxa
de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial, precum şi membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din
universitatea sibiană; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) din
reţeaua de stat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere; scutirea de plată a taxelor de înscriere la
concurs se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din
una din categoriile enumerate anterior.
Condiţii speciale de înscriere la concurs:
a) Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanţat de la
bugetul de stat, pentru durata normală de studii.
b) Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile fără taxă este obligat să opteze
pentru specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de
învăţământ superior.

II. STABILIREA REZULTATELOR CONCURSULUI
1. Criterii de evaluare:

I. Probă orală eliminatorie (formă de evaluare: admis/respins)
- prezentarea CV – ului
- interviu de motivaţie
- propunerea unui proiect de cercetare
II. Pentru media finală, se ia în calcul:
- 50% media de la examenul de licenţă
- 50% media anilor de studii
2. Criterii de departajare:

1. Media examen de licenţă
2. Media anului III sau IV de facultate
1. Admiterea se face în ordinea descrescândă a mediilor generale obţinute de candidaţi, în
limita numărului de locuri planificate pentru facultate şi, respectiv, domeniul şi specializarea
din cadrul acesteia.
2. Candidaţii care au obţinut medii generale (punctaje) egale cu cea a ultimului admis pe
ultimul loc planificat vor fi departajaţi conform criteriilor stabilite de facultate.
Media minimă generală de admitere nu poate fi mai mică decât 6,00, pentru toate
specializările.
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3. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la buget au obligaţia să
completeze fişa de înscriere în anul I şi să prezinte actele de studii în original până la data de
31 iulie 2010, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
4. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să completeze fişa de
înscriere în anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare şi să încheie contractul de studii
până la data de 31 iulie 2010, în caz contrar pierd locul şi dreptul de a ocupa ulterior un loc
subvenţionat devenit liber.
5. Locurile subvenţionate de la buget rămase vacante la 1 august 2010 vor fi ocupate
de către candidaţii de pe locurile cu taxă înscrişi, cu contract încheiat şi cu prima rată
achitată până la 31 iulie 2010, în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere din iulie.
Studenţii cu taxă, care au încheiat contract de şcolarizare şi au achitat prima rată până la
31 iulie 2010 vor beneficia de restituirea sumei achitate, cu reţinerea unui comision de 10% din
suma achitată, în situaţia în care au trecut pe un loc subvenţionat până la 1 octombrie 2010.
Studenţilor cu taxă care au încheiat contract de şcolarizare şi apoi s-au retras din
facultatea noastră, nu li se vor returna taxele achitate la înscrierea şi semnarea contractului.
6. Prevederile de la punctele 4, 5, 6 rămân valabile şi pentru candidaţii admişi în urma
unei eventuale sesiuni de admitere în perioada 6-10 şi 13-15 septembrie 2009. Candidaţii
declaraţi admişi pe locurile cu taxă (cursuri de zi) au obligaţia să completeze fişa de înscriere în
anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare şi să încheie contractul de studii până la data
de 25 septembrie 2010; în caz contrar pierd locul.
7. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări, acesta poate
opta pentru păstrarea calităţii de student la una sau două (maxim) specializări. Opţiunea o face în
scris, până la 1 octombrie 2010, iar a doua specialitate este în regim cu taxă.
8. Candidaţii declaraţi admişi care nu se înscriu şi nu plătesc prima tranşă a taxei şcolare
până la 31 iulie 2010, pentru prima sesiune de admitere, şi 25 septembrie 2010, pentru a doua
sesiune de admitere, pierd locul pe care l-au obţinut prin concurs. Locul rămas vacant prin
retragerea unui candidat declarat admis va fi ocupat de candidatul cu media generală cea mai
mare după prima sesiune de admitere, din rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă .
9. De locurile în regim cu taxă, în limita locurilor avizate, pot beneficia, dacă doresc,
toţi candidaţii aflaţi sub „linia de admitere”, în ordinea descrescătoare a mediilor.
10. În anul universitar 2010/2011, taxa de şcolarizare pentru studii universitare de
masterat, învăţământ de zi, este 2.600 lei.
III. DISPOZIŢII FINALE
1. Actele candidaţilor înscrişi şi nereuşiţi sunt restituite acestora, la cerere, după afişarea
rezultatelor concursului, predând legitimaţia de concurs.
2. În cazul în care un candidat este admis la mai multe specializări din cadrul aceluiaşi
domeniu, acesta va opta în scris, până la 25 septembrie 2010, pentru păstrarea (dobândirea)
calităţii de student la una sau două specializări, dar poate urma o singură specializare pe locuri
bugetare, având obligaţia de a declara situaţia sa reală.
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3. Locurile atribuite special de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru minoritatea
rromă, pentru alte minorităţi naţionale, persoane cu handicap etc., se ocupă conform
reglementărilor speciale elaborate de M.E.C.T.S.
4. Candidaţii pot beneficia, în perioada admiterii, de cazare contra cost în căminele
studenţeşti ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
5. Toţi candidaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
Metodologiei aprobate de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi ale Regulamentului
de admitere; în caz contrar, întreaga răspundere revine candidaţilor.
6. Candidaţii care optează pentru învăţământul cu taxă nu vor beneficia de reducerea
taxei de şcolarizare pe parcursul anilor de studii.
Afişare rezultate: sesiunea iulie – 24. 07. 2010
Afişare rezultate: sesiunea septembrie – 18. 09. 2010
NOTĂ:
1. Proba orală eliminatorie (forma de evaluare admis/respins) se va desfăşura în 23 iulie
2010, între orele 10,00 -16,00.
2. Pentru sesiunea de admitere din septembrie, proba orală eliminatorie (forma de
evaluare admis/respins) va avea loc în 16 septembrie 2010, între orele 10,00 – 16,00.

OBS.
Acest Regulament va fi actualizat în funcţie de reglementările primite de la MECTS.

DECAN,
prof. univ. dr. Ion DUR
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