Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
( http://socioumane.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de licență - anul universitar 2013-2014
Număr de locuri 1)
Programul de studii
Fără taxă

Cu
taxă

Tipul de concurs
și
proba/probele de
concurs

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

Media obţinută la
examenul de bacalaureat
(100%)
● 20% Media obținută la
examenul de bacalaureat
● 40 % test vocaţional *)
● 40% interviu *)

Istorie

36 IF

14 IF

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

Conservare şi
restaurare

19 IF

1 IF

Concurs mixt

2 IF

4 IF

1 IF

14 IF

20 IF
15 IF

38 IF
45 IF

20 IF

30 IF

14 IF
20 IF
10 IF
30 IF

25 IF
13 IF
25 IF
58 IF

Jurnalism

25 IF

23 IF
50 ID

Comunicare şi relaţii
publice

25 IF

23 IF

Teologie protestantă
Teologie asistenţă
socială (în lb. germană)
Ştiinţe politice
Studii de securitate
Relaţii internaţionale şi
studii europene
Asistenţă socială
Sociologie
Resurse umane
Psihologie

Media obţinută la
examenul de bacalaureat
(100%)

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

● 50% media obținută la

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

examenul de bacalaureat
● 50% nota de la proba E)a)
de la examenul de bacalaureat
(limba și literatura română,
proba scrisă)

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanță;

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;
*) = pentru tematicile probelor de concurs accesați site-ul facultății;

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 15 – 23 iulie 2013
(exceptând ziua de duminică, 21 iulie 2013)
● Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2013
● Confirmare locuri:
26 – 31 iulie 2013
● Rezultate finale:
01 august 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Afişarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

09 – 14 sept. 2013
16 sept. 2013
17 – 20 sept. 2013
23 sept. 2013

Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 15 – 22 iulie 2013
(exceptând ziua de duminică, 21 iulie 2013)
● Perioada de concurs: 23 iulie 3013
● Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2013
● Confirmare locuri:
26 – 31 iulie 2013
● Rezultate finale:
01 august 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Perioada de concurs:
● Afişarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

09 – 13 sept. 2013
14 – 15 iulie 3013
16 sept. 2013
17 – 20 sept. 2013
23 sept. 2013

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

