REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE - 2011
I. DISPOZIŢII GENERALE
Admiterea în învăţământul superior la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, pentru anul universitar 2011-2012, se face prin concurs, pe
domenii de studiu de licenţă şi studii postuniversitare, la toate formele de învăţământ acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu (zi, învăţământ la distanţă).
Concursul de admitere se desfăşoară în conformitate cu Metodologia aprobată de Senatul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu prevederile Regulamentului aprobat de Consiliul Facultăţii
de Istorie şi Patrimoniu şi având în vedere „Cadrul general de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2011-2012” aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4061 din 15.04.2011.
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Organizarea concursului de admitere la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, se va efectua în conformitate cu prevederile Capitolului II,
punctele 1-15 din Metodologia aprobată de Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cu
prevederile prezentului Regulament.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Concursul de admitere în învăţământul superior la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” se organizează în perioada iulie – septembrie 2011,
după cum urmează:
a. iulie 2011:
a.1. admitere în învăţământul universitar de licenţă, cursuri de zi – locuri subvenţionate de
la bugetul de stat şi locuri cu taxă;
b. septembrie 2011:
b.1. admitere în învăţământul universitar de licenţă, cursuri de zi – pe locurile fără taxă rămase
neocupate în sesiunea iulie şi pe locuri cu taxă;
b.2. admitere la studii universitare de masterat, cursuri de zi, locuri subvenţionate de la bugetul
de stat şi locuri cu taxă.
Graficul desfăşurării concursului de admitere 2011, domeniile de licenţă, specializările
şi probele de concurs precum şi cifrele de şcolarizare sunt prezentate în Cap. VII, VIII şi IX ale
prezentului Regulament.
1. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă, cursuri
de zi şi studii universitare de masterat se face la secretariatul Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae
Lupu” din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 5-7, etaj I, sala 40.

Candidaţii la admitere în învăţământul superior de licenţă sunt absolvenţi de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta.
Candidaţii la studii universitare de masterat şi la studii postuniversitare de masterat sunt absolvenţi
de studii universitare de licenţă, respectiv studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă cu aceasta.
3. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform modelului facultăţii, în care să se
specifice şi opţiunea pentru forma de învăţământ (cursuri de zi, pe locuri subvenţionate sau cu taxă
sau învăţământ la distanţă - cu taxă);
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2011 pot
prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât
media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute. Candidaţii din această
categorie, declaraţi admişi în urma concursului din iulie 2011, au obligaţia de a depune la facultate
diploma de bacalaureat în original până cel târziu la 29 iulie 2011 iar cei admişi în luna septembrie
2011, până la 22 septembrie 2011.
c) foaia matricolă cu mediile la disciplinele studiate în liceu, în original sau copie legalizată
la notariat, pentru candidaţii la specializarea Istorie;
d) certificatul de naştere, în copie legalizată;
e) cartea de identitate/buletinul de identitate – copie xerox;
f) adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
g) trei fotografii tip buletin de identitate;
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist şi locul pe care îl ocupă la
prima specializare – buget / taxă (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
i) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru candidaţii la studiile
universitare de masterat sau pentru absolvenţii de studii superioare universitare care doresc să
urmeze o a doua specializare de licenţă, în original sau copie legalizată sau adeverinţă de
absolvent cu examen de licenţă pentru promoţia 2011 şi o declaraţie scrisă prin care să se
menţioneze dacă prima facultate au urmat-o în regim cu taxă sau pe locuri subvenţionate.
j) chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
În conformitate cu dispoziţiile art. 142, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
beneficiază de scutire la plata taxei de admitere candidaţii cu dizabilităţi dovedite prin documente
eliberate de organele abilitate de lege, din care să rezulte că se încadrează în categoria persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, precum şi candidaţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, aflate în activitate
la data înscrierii, în unităţi şi instituţii de învăţământ care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
din România.
Conform Hotărârii Biroului Senatului ULBS din 20.06.2011, sunt scutiţi de la plata taxei de
admitere:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- copiii eroilor martiri ai revoluţiei din decembrie 1989;
- candidaţii răniţi în timpul revoluţiei din 1989;
- copiii personalului didactic şi didactic auxiliar din ULBS (conform Hotărârii Senatului ULBS).
Plata taxei de înscriere se face separat, pentru fiecare concurs.
k) candidaţii înscrişi la două facultăţi din ULBS vor prezenta şi copia legitimaţiei de
înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere.
4. Condiţii speciale de înscriere la concurs
4.1. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România, toţi
candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele
de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe
baza buletinului (actului) de identitate, se impune ca după numele din certificatul de naştere să fie
înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel hotărât prin hotărâri

judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui (sau, după
caz, a mamei).
4.2. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Candidatul admis la
mai multe domenii de licenţă pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul de
licenţă la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ
superior, cu prezentarea diplomei de bacalaureat în original în termenul prevăzut (29 iulie pentru
sesiunea de admitere din luna iulie şi 22 septembrie pentru sesiunea de admitere din luna septembrie).
Olimpicii cu performanţe recunoscute în concursurile internaţionale, pot urma la cerere, fără
taxe de şcolarizare, cursurile a două specializări din aceeaşi facultate sau din facultăţi sau instituţii
diferite, conform Hotărârii Guvernului nr. 1004/2002.
4.3. Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, acreditate sau autorizate
să funcţioneze provizoriu, admişi la o altă universitate, pot beneficia, pe baza sistemului de credite
transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studiu efectuate.
4.4. Un candidat declarat admis, indiferent de situaţia în care se află (reluarea studiilor,
reînmatriculare, transfer între specializări, alte situaţii care nu au fost finalizate printr-o diplomă), poate
beneficia de finanţare de la buget pe durata unui ciclu de studii de licenţă, pentru un singur domeniu de
studiu şi o singură instituţie de învăţământ superior (maxim 3 ani -domeniul universitar, respectiv 4 ani domeniul tehnic şi juridic, respectiv 5, 6 ani - domeniul medical, din care se scad perioadele în care
aceştia au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat dacă au urmat alte specializări).
Orice absolvent cu diplomă de licenţă/absolvire care a urmat cursurile în regim subvenţionat
poate urma o a doua facultate/specializare numai în regim cu taxă.
4.5. Învăţământul la distanţă şi cel cu frecvenţă redusă este organizat numai în regim cu taxă.
4.6. Absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire, obţinută în urma studiilor efectuate în regim
de loc subvenţionat de la bugetul de stat, 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.
5. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi
ani de studiu (2009-2010, 2010-2011), distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau la concursuri
artistice de nivel mondial sau continental, au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără
susţinerea admiterii, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS, la specializările
corespunzătoarea disciplinelor la care au fost distinşi şi care sunt probe de bază la admitere.
6. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în ultimii doi ani de studii
(2009-2010, 2010-2011) premii la olimpiade şcolare şi la concursuri artistice de nivel naţional sau pe
grupe de ţări, pot fi admişi în învăţământul universitar, în cadrul numărului de locuri alocate de
MECTS în următoarele condiţii:
- La specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat care au obţinut:
a. premiile I, II, III la olimpiade şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări în cel puţin unul din
ultimii doi ani de studiu (2008-2009, 20098-2010);
b. premiile I, II, III la olimpiade şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări în anii 2007-2008
şi/sau 2008-2009, la disciplinele care se studiază numai în clasele IX, X.
7. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţara de domiciliu se va realiza de direcţiile de
specialitate din cadrul MECTS înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare
candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
- La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de
instituţiile abilitate de MECTS.
8. Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei pentru toate specializările.
9. Candidaţii care doresc să concureze la mai multe specializări vor prezenta dosare de
înscriere şi vor achita taxa de înscriere pentru fiecare specializare.

10. Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2011-2012 (pentru candidaţii admişi pe locurile cu
taxă):

specializarea Istorie
specializarea Conservare şi Restaurare
specializarea Design
specializările Master Istorie
specializarea Master–Restaurare lemn policrom

= 2100 lei /an;
= 2500 lei /an;
= 2500 lei /an;
= 2200 lei /an.
= 2800 lei /an.

IV. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS
1. La Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, concursul de admitere se va desfăşura pe specializări
şi forme de învăţământ, conform celor precizate în capitolele:
VII. Graficul desfăşurării concursului de admitere iulie-septembrie 2011 şi
VIII. Structura facultăţii - profiluri şi specializări. Probele de concurs. Criteriile de
evaluare şi departajare;
IX. Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2011-2012, aprobată de Senatul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu.

V. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
1. Media generală de admitere este stabilită conform criteriilor prezentate la Capitolul VIII.
Criteriile de evaluare şi departajare, parte integrantă a prezentului Regulament.
2. Admiterea candidaţilor la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale obţinute, pe fiecare profil şi specializare pentru care şi-au
exprimat opţiunea prin cererea tip completată la înscrierea în concurs, astfel:
a. pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
b. pe locuri cu taxă (în învăţământul de zi);
3. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).
4. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului
sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
5. Eventualele contestaţii pot fi depuse la Comisia de admitere pe facultate în maximum
48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
6. Confirmarea locurilor ocupate prin concurs se face în perioada 26.07-29.07.2011,
pentru sesiunea iulie, respectiv 20-22 septembrie 2011 pentru sesiunea septembrie 2011.
7. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat au
obligaţia să completeze fişa de înscriere pentru anul I, să achite taxa de înmatriculare de 25 lei
şi să prezinte actele de studii (diploma de bacalaureat) în original, până la data de 29 iulie 2011
inclusiv, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
8. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să completeze fişa de înscriere
pentru anul I, să achite prima rată a taxei de şcolarizare, să achite taxa de înmatriculare de 25
lei, să încheie contractul de şcolarizare cu taxă şi să prezinte actele de studii în original până la
data de 29 iulie 2011 inclusiv, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs şi dreptul de a
ocupa ulterior un loc subvenţionat de la bugetul de stat devenit liber.
9. Locurile subvenţionate de la bugetul de stat rămase neocupate la data de 29 iulie
2011 inclusiv vor fi ocupate de către candidaţii de pe locurile cu taxă înscrişi, cu prima rată din
taxa de şcolarizare achitată şi cu contractul de studii încheiat până la data de 29 iulie inclusiv,
în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere din luna iulie 2011.
- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care au încheiat contract de şcolarizare şi au achitat
prima rată până la 29 iulie 2011 inclusiv şi care au fost repartizaţi până la data de 1 octombrie 2011
pe un loc subvenţionat de la bugetul de stat devenit liber în condiţiile specificate la punctul 6 al
prezentului capitol, vor beneficia de restituirea sumei achitate.
- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au achitat prima rată, au încheiat contractul
la termen iar, ulterior, au părăsit din proprie iniţiativă facultatea, nu vor beneficia de returnarea
sumei achitate la încheierea respectivului contract.

- În cazul în care un candidat este admis la mai multe specializări acesta poate opta pentru
păstrarea calităţii de student la una sau două (maxim) specializări. Opţiunea o face în scris, nu mai
târziu de 22 septembrie 2011, iar a doua specializarea este în regim cu taxă.
10. Prevederile cuprinse la punctele 6, 7 şi 8 ale prezentului capitol rămân valabile şi în
eventualitatea organizării unui nou concurs de admitere, în perioada 12-24 septembrie 2011. În
acest caz, termenul limită de înscriere în anul I, achitarea primei rate din taxa de şcolarizare şi
încheierea contractului se va face până la data de 22 septembrie 2011.

VI. DISPOZIŢII FINALE
1. Eventualele locuri rămase neocupate sau devenite disponibile, după stabilirea rezultatului
definitiv al concursului, în urma celei de-a II-a sesiuni de admitere, se vor gestiona conform hotărârii
Senatului universitar.
2. Actele candidaţilor înscrişi şi nereuşiţi sunt restituite acestora, la cerere, după afişarea
rezultatelor, predând legitimaţia de concurs. Actele depuse în original se predau numai titularului sau
unei persoane împuternicite prin procură legalizată la notariat.
3. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de
departajare, stabilite de Consiliul Facultăţii, cuprinse în prezentul Regulament la Capitolul VIII.
4. Candidatul admis la mai multe specializări, poate urma o singură specializare în regim de loc
subvenţionat de la bugetul de stat. El are obligaţia de a-şi prezenta opţiunea în scris, până la 29 iulie
2011, respectiv 22 septembrie 2011, în vederea păstrării/dobândirii calităţii de student al Facultăţii de Istorie
şi Patrimoniu şi de a declara situaţia sa reală la confirmarea locului.
5. Candidaţii care optează pentru învăţământul cu taxă sunt obligaţi să respecte prevederile
contractului de şcolarizare pe care-l încheie la înscrierea în anul I. Taxa anuală de şcolarizare se va
achita în trei rate: prima rată, reprezentând 40% din suma totală, se va achita la înscriere, o dată cu
încheierea contractului de şcolarizare (între 26.07–29.07.2011 pentru cei admişi în sesiunea iulie
2011 sau 20-22 septembrie pentru cei admişi în sesiunea din septembrie 2011).
6. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii, în baza rezultatelor
concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universităţii. Universitatea nu are
nicio obligaţie faţă de candidaţii admişi, referitoare la cazare, masă, repartiţii ş.a.
7. Toţi candidaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte întocmai prevederile Metodologiei
aprobată de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi ale prezentului Regulament; în caz
contrar, răspunderea revine candidatului.

COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE
PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Sorin RADU

România, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

ULBS

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”

Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu

VII. GRAFICUL DESFAŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
IULIE-SEPTEMBRIE 2011

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – cursuri de zi
Nr.
crt.

1

DOMENIUL DE
LICENŢĂ

ISTORIE

2 ARTE
PLASTICE,
DECORATIVE
ŞI DESIGN

SPECIALIZAREA

ISTORIE
CONSERVARE ŞI
RESTAURARE
DESIGN

Perioada de înscriere la
concurs

Data desfăşurării
probei de concurs

11 – 19 iulie 2011

fără probă de
concurs
Proba 1: 20.07.2011
(15.09.2011)
Proba 2: 21.07.2011
(16.09.2011)

(12-14 septembrie 2011)

11 – 19 iulie 2011
(12-14 septembrie 2011)

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – cursuri de zi
Nr.
crt.

Domeniul

Istorie

Istorie - Europa Centrală şi de Sud-Est în
primul mileniu al erei creştine
Istorie - Elite politice româneşti (sec.
XVIII-XX)

3
4

Perioada de
înscriere la
concurs

Data desfăşurării
probei de
concurs

Istorie- Protejarea şi valorificarea
patrimoniului istoric

1
2

SPECIALIZAREA

Arte plastice,
decorative şi
design

Arte plastice, decorative şi design -

Restaurare lemn policrom

12-14
septembrie
2011

fără probă de
concurs

VIII. STRUCTURA FACULTĂŢII, PROFILURI ŞI SPECIALIZĂRI, PROBE DE CONCURS,
CRITERII DE SELECŢIE ŞI DEPARTAJARE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
A. Domeniul ISTORIE, specializarea: ISTORIE
Durata studiilor: ZI - 3 ani, 6 semestre, 180 credite
Criterii de selecţie:
- Media multianuală la disciplina Istorie din liceu
– 40% pondere în nota finală
- Media generală a anilor de studii din liceu
– 40% pondere în nota finală
- Media generală la examenul de bacalaureat
– 20% pondere în nota finală
Criterii de departajare:
- Media la disciplina Istorie din anii de liceu;
C. Domeniul ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN
specializarea:
1. CONSERVARE ŞI RESTAURARE
Durata studiilor: ZI - 3 ani, 6 semestre, 180 credite
Criterii de selecţie:
- Proba 1 – Test vocaţional: Desen (cărbune, creion) după natură statică.
Probă practică cu durata de 3 ore.
Ponderea notei obţinute la proba 1 în media de admitere = 40%
- Proba 2 –Interviu - oral
Prezentarea unei mape cu 20 de lucrări executate de candidat în afara
concursului de admitere.
Ponderea notei obţinute la proba 2 în media de admitere = 40%
- Media generală la examenul de bacalaureat.
Pondere în media de admitere = 20%.
Criterii de departajare:
- Media generală la examenul de bacalaureat;
2. DESIGN
Durata studiilor: ZI - 3 ani, 6 semestre, 180 credite
Criterii de selecţie:
- Proba 1 – Test vocaţional: 10 crochiuri după model (cărbune, creion).
Probă practică cu durata de 3 ore.
Ponderea notei obţinute la proba 1 în media de admitere = 40%
- Proba 2 –Interviu - oral
Prezentarea unei mape cu 20 de lucrări executate de candidat în afara
concursului de admitere.
Ponderea notei obţinute la proba 2 în media de admitere = 40%
- Media generală la examenul de bacalaureat.
Pondere în media de admitere = 20%.
Criterii de departajare:
- Media generală la examenul de bacalaureat;

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Domeniul ISTORIE
Durata studiilor:
Specializarea:

ZI - 2 ani (4 semestre), 120 credite

 Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
 Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine
 Elite politice româneşti (sec. XVIII-XX)

Criterii de selecţie:
- Media generală de absolvire a facultăţii
- Media la examenul de licenţă
Criterii de departajare:
- Media la examenul de licenţă.

– 50% pondere în nota finală
– 50% pondere în nota finală

Domeniul ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN
Durata studiilor: ZI - 2 ani (4 semestre), 120 credite
Specializarea:
 Restaurare lemn policrom,
Criterii de selecţie:
- Media generală de absolvire a facultăţii
- Media la examenul de licenţă
Criterii de departajare:
- Media la examenul de licenţă.

– 50% pondere în nota finală
– 50% pondere în nota finală

IX. CIFRELE DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2010-2011
CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – cursuri de zi, 3 ani, 180 credite
Nr.
crt.

Facultatea /
Departamentul

1

2

Domeniul de studii
universitare de
licenţă - curs de zi

Istorie

Istorie
ISTORIE ŞI
PATRIMONIU

Specializarea

Total domeniu

Arte plastice,
decorative şi
design

Conservare şi restaurare
Design
Total domeniu

Total studii universitare de licenţă

Cifra de
şcolarizare
Buget
Taxă

45*
45
15**
10
25
70

5
5
10
15
20
30

* din 45 locuri, 1 loc este rezervat pentru un candidat de etnie rromă
** din 15 locuri, 1 loc este rezervat pentru un candidat din Republica Moldova.

CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (BOLOGNA)– cursuri de zi, 2 ani, 120
credite (Legea 288/2004)
Nr.
crt.

Facultatea /
Departamentul

1

Domeniul de
I.O.S.U.M.

Istorie- Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
Istorie - Europa Centrală şi de Sud-Est în primul
mileniu al erei creştine
Istorie -Elite politice româneşti (sec. XVIII-XX)

Istorie
ISTORIE ŞI
PATRIMONIU

2

Specializarea

Total domeniu
Arte plastice,
decorative şi
design

Arte plastice, decorative şi design - Restaurare lemn
policrom

Total domeniu

Total studii universitare de masterat

COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE
PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Sorin RADU

