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I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (6 semestre) – cursuri de zi
Facultatea

Domeniul Specializarea

Nr.
Nr.
Nr. Nr. locuri
locuri
locuri locuri R.
cu
buget rromi Mold
taxa
ova

Limba şi literatura engleză - O
limbă şi literatură modernă
(franceză/ germană) sau Limba
şi literatura română - acreditată

0

0

0

45

Limba şi literatura germană - O
limbă şi literatură modernă
(engleză/ franceză) sau Limba şi
literatura român – acreditată

0

0

0

20

Limbă şi Limba şi literatura franceză - O
literatură limbă şi literatură modernă
(engleză/ germană) sau Limba şi
literatura română – acreditată

0

0

0

29

Limba şi literatura română - O
limbă şi literatură modernă
(engleză/ franceză/ germană) –
acreditată

0

0

2

30

Limba şi literatura chineză –
Limba şi literatura englezăautorizată

0

0

0

13

Limbi Moderne Aplicate
Engleză - Franceză/ Germanăacreditată

0

0

0

0

Limbi Moderne Aplicate
Franceză - Engleză/ Germanăacreditată

0

0

0

0

Facultatea
de Litere şi
Arte

Limbi
Moderne
Aplicate

Perioada
inscriere

Forma
de
Probe de concurs
concurs

Data afisarii
rezultatelor

Perioada de
confirmare a
locurilor

- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
concurs - Media la Limba şi literatura engleză
12-17 sept. 2011
de
din anii de liceu:
- 75% 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare - Media examenului de bacalaureat: - 25%
- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
- 75%
dosare recunoscute internaţional:
- Media examenului de bacalaureat:- 25%

Taxa de
şcolarizare

2300 RON

2300 RON

2300 RON

2300 RON

2300 RON

2300 RON

2300 RON

Studii
culturale

Limbi Moderne Aplicate
Germană - Engleză/ Francezăacreditată

0

0

0

0

Studii americane – autorizată

7

1

-

32

0

1

-

14

2

-

-

0

Ştiinţe ale
Biblioteconomie şi ştiinţa
comunicăinformării – acreditată
rii
Teatru

Teatrologie (Management
cultural )– acreditată

- Mediile din anii de liceu la disciplinele
concurs pentru care candidatul optează sau
12-17 sept. 2011
de
certificatele de competenţă lingvistică 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011 2300 RON
dosare recunoscute internaţional:
- 75%
- Media examenului de bacalaureat:- 25%
concurs - Media la Limba şi literatura engleză
12-17 sept. 2011
de
din anii de liceu:
- 75% 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011 2300 RON
dosare - Media examenului de bacalaureat: - 25%
concurs - Media la Limba şi literatura română
12-17 sept. 2011
de
din anii de liceu:
- 75% 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011 2300 RON
dosare - Media examenului de bacalaureat: - 25%
concurs - Media la Limba şi literatura română
12-17 sept. 2011
de
din anii de liceu:
- 75% 21 sept. 2011 21-23 sept. 2011
dosare - Media examenului de bacalaureat: - 25%
- Vizita medicală (probă eliminatorie);
- Probă de aptitudini – etapa I
(eliminatorie);
( Proba constă în recitarea unei poezii, balade, fabule,
etc.), în prezentarea a 1-2 povestiri şi a două
monoloage din repertoriul propriu, la alegerea
candidatului);

Artele spectacolului (Actorie) acreditată

1

-

-

0

Probe de
aptitudini: - Probă de aptitudini - etapa a II-a (cu
12-15 sept. 2011
16-17 notă):
-80%
sept.
(Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei
2011 povestiri şi a unui monolog din repertoriul

21 sept. 2011 21-23 sept. 2011

-

candidatului, la alegerea Comisiei de concurs.)

- Media examenului de bacalaureat-20%
Notă: Candidaţii vor depune la Comisia de concurs un
dosar care să cuprindă mai multe poezii, povestiri şi
monoloage, pentru probele de concurs.

Taxa de înscriere la concurs: 150 RON pentru toate specializările.

Acte necesare

Fişă de înscriere, cu precizarea opţiunilor (cursuri de zi pe locuri subvenţionate sau cu taxă) la care se anexează următoarele acte:
Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată la notariat.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2011 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de
bacalaureat, în care să fie trecute rezultatele obţinute la fiecare disciplină şi media generală de la bacalaureat. 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 23 iulie 2011, iar cei admişi în
septembrie 2011, până la 23 septembrie 2011. Studenţii admişi la două facultăţi au obligaţia să prezinte diploma de bacalaureat în original la facultatea unde
urmează să studieze în regim fără taxă, iar o copie legalizată la cealaltă facultate.
3 Foaia matricolă în original sau copie legalizată la notariat, cu date complete, din care să rezulte în mod explicit limbile moderne studiate şi a rezultatele obţinute în anii de
liceu.
Candidaţii de la specializările Engleză, Germană şi Franceză, care vor opta pentru luarea în considerare a certificatelor internaţionale recunoscute, obţinute în

1
2

4
5
6
7
8
9
10

11

timpul anilor de liceu, ca probă de concurs, în locul mediei din liceu la limba sau limbile străine respective, vor prezenta la dosar unul din certificatele
internaţionale: Toefl, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Cambridge Proficiency Certificate – pentru engleză, Sprachdiplom II,
Zertifikat Deutsch, Zertifikat Mittelstufe Deutsch, Test DaF, Österreichisches Sprachdiplom – pentru germană, şi DALF, DELF, DL – pentru franceză. Evaluarea
acestora se va face de către comisia de admitere, în funcţie de nivelul de competenţă.
În situaţiile excepţionale în care candidaţii nu au avut posibilitatea să studieze în liceu limba străină la care ar dori să se înscrie la studiile de licenţă, catedra de
specialitate va crea o comisie care îi va testa pe candidaţi (interviu + test scris), în vederea evaluării şi notării corespunzătoare, conform Cadrului de Referinţă al
Uniunii Europene privind limbile străine. Nota comisiei va fi luată în considerare la calculul mediei la admitere.
Rezultatele obţinute la disciplinele opţionale şi facultative studiate în liceu pentru specializările la care se organizează concurs de admitere (limba şi literatura
română, limba şi literatura engleză, germană sau franceză) vor fi luate în considerare numai în cazul în care nu a existat posibilitatea studierii lor ca discipline
obligatorii.
Certificatul de naştere în copie legalizată;
Copie Carte de identitate/Buletin;
Adeverinţă medicală-tip eliberată de cabinetele şcolare sau teritoriale;
Patru fotografii tip buletin de identitate;
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare, cu obligaţia de a se menţiona regimul "cu taxă" sau "fără
taxă" în care urmează prima specializare);
Diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua
specializare şi adeverinţă din care să rezulte regimul studiilor efectuate ("cu taxă" sau "fără taxă");
Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (150 RON).
Sunt scutiţi de taxade înscriere, la o singură specializare, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, copiii eroilor
martiti ai revoluţiei din decembrie 1989, candidaţii răniţi în timpul revoluţiei din decembrie 1989, copiii cadrelor didactice aflate în activitate la data înscrierii în
unităţi şi instituţii de învăţământ care fac parte din sistemul naţional de învăţământ. Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate;
De asemenea, sunt scutiţi de plata taxei la 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 acut sau grav.
Candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate sau o adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii la care au
făcut prima înscriere.
Toate documentele vor fi incluse într-un dosar-plic.
PREŞEDINTELE
COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE,
Conf. univ. dr. Alexandra MITREA

SECRETARUL
COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE,
Conf. univ. dr. Carmen OPRIŞOR

