Facultatea de Inginerie ( http://inginerie.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de licenţă - anul universitar 2013-2014

Programul de studii

Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Ingineria sistemelor
multimedia
Electronică aplicată
Transportul, depozitarea
şi distribuţia
hidrocarburilor
Ingineria transporturilor şi
a traficului
Maşini unelte şi sisteme
de producţie
Tehnologia construcţiilor
de maşini
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor
Mecatronică
Robotică
Inginerie economică în
domeniul mecanic
Inginerie economică
industrială
Informatică industrială
Electromecanică
Ingineria şi protecţia
mediului în industrie

Număr de
locuri 1)
Fără
taxă

Cu
taxă

55 IF

92 IF

20 IF

29 IF

20 IF

29 IF

30 IF

60 FR

22 IF

36 IF

25 IF

5 IF

55 IF

80 IF

32 IF

18 IF

39 IF

38 IF

30 IF

49 IF
50 ID

24 IF

24 IF

24 IF

50 IF
24 IF

24 IF

36 IF

Tipul de concurs
şi/sau
proba/probele de
concurs

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

Concurs de
admitere pe bază
de test (Tipul I)

80% Nota obţinută la proba
scrisă (test) + 20% Media
obţinută la examenul de
bacalaureat

Concurs de
admitere pe bază
de dosare (Tipul II)

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

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

1) = o parte din locuri pot fi rezervate pentru cetățenii de etnie romă sau pot fi adăugate locuri
suplimentare pentru cetățeni din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în
România, respectiv pentru românii de pretutindeni – a se urmări site-ul și afișierul facultății.

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de test (Tipul I)
Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri:
15 - 20 iulie 2013
● test tip grilă:
21 iulie 2013
● rezultate:
24 iulie 2013
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2013
● rezultate finale:
30 iulie 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri:
6 - 12 sept. 2013
● test tip grilă:
14 sept. 2013
● rezultate:
15 sept. 2013
● confirmarea locului: 16 – 19 sept. 2013
● rezultate finale:
20 sept. 2013

Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)
Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri:
15 - 20 iulie 2013
● rezultate:
23 iulie 2013
● confirmarea locului: 25 – 29 iulie 2013
● rezultate finale:
30 iulie 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri:
6 - 12 sept. 2013
● rezultate:
14 sept. 2013
● confirmarea locului: 16 – 19 sept. 2013
● rezultate finale:
20 sept. 2013

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

