Facultatea de Litere și Arte (http://litere.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de licență - anul universitar 2013-2014

Programul de studii

Limba şi literatura engleză - O limbă şi
literatură modernă (franceză/ germană)
sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană - O limbă şi
literatură modernă (engleză/ franceză)
sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză - O limbă şi
literatură modernă (engleză/ germană)
sau Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - O limbă şi
literatură modernă (engleză/ franceză/
germană)
Limba şi literatura chineză – Limba şi
literatura engleză
Limbi moderne aplicate
Engleză - Franceză/ Germană
Limbi moderne aplicate
Franceză - Engleză/ Germană
Limbi moderne aplicate
Germană - Engleză/ Franceză
Ştiinţe ale informării şi documentării
Teatrologie - Management cultural

Număr de
locuri
1)
Fără
taxă

Cu
taxă

21 IF

48 IF

Tipul de
concurs
și/sau
proba/probele
de
concurs

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

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

21 IF 28 IF
21 IF 28 IF
33 IF 35 IF
11 IF 13 IF
20 IF 19 IF
20 IF

9 IF

20 IF

9 IF

9 IF 15 IF
12 IF
● Probe eliminatorii: vizita

Artele spectacolului – Actorie

12 IF

-

Concurs mixt:
(probe de
aptitudini și
media
examenului de
bacalaureat)

medicală și Proba de
aptitudini 1*)
● Probă de aptitudini 2**), probă
de concurs notată: 80%
● 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.

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; 1) = o parte din locuri pot fi rezervate pentru cetățenii de etnie Rromă
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; *) = 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; **) Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri şi a unui monolog din
repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs

Calendarul concursului de admitere
Artele spectacolului – Actorie
Celelalte programe de studii
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
Sesiunea 1 (vară)
Sesiunea 2 (toamnă)
● Înscriere: 9-19 iulie 2013
● Perioada de concurs:
22-24 iulie 2013
●Afişarea rezultatelor:
25 iulie 2013
● Confirmare locuri:
25-26 iulie 2013
● Rezultate finale:
29 iulie 2013

● Înscriere: 2-12 sept. 2013
● Perioada de concurs:
13-14 sept. 2013
● Afişarea rezultatelor:
16 septembrie 2013
● Confirmare locuri:
16-17 septembrie 2013
● Rezultate finale:
19 septembrie 2013

● Înscriere: 9-20 iulie 2013
● Afişarea rezultatelor:
23 iulie 2013
● Confirmare locuri:
23-25 iulie 2013
● Rezultate finale:
29 iulie 2013

● Înscriere: 2-12 sept. 2013
● Afişarea rezultatelor:
13 septembrie 2013
● Confirmare locuri:
13-17 septembrie 2013
● Rezultate finale:
19 septembrie 2013

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

