Facultatea de Ştiinţe
( http://stiinte.ulbsibiu.ro )
Programe de studii de licență - anul universitar 2013-2014

Programul de studii

Matematică - informatică
Informatică
Biologie
Ecologia şi protecţia
mediului
Fizica mediului

Număr de
locuri 1)
Fără
taxă

Cu
taxă

32 IF
33 IF
10 IF

48 IF
47 IF
25 IF

38 IF

37 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

Concurs mixt

● Probă eliminatorie – joc
sportiv (fotbal, baschet, volei,
handbal)
● Probă practică de capacitate
motrică (alergare 50 m,
săritură în lungime, aruncarea
mingii de oină) și de măiestrie
sportivă (atletism, gimnastică
sportivă, înot, karate, judo,
culturism, volei, handbal,
fotbal, tenis de câmp sau de
masă) – 80%
● Media examenului de
bacalaureat – 20%

Educaţie fizică şi sportivă

40 IF

15 IF

Sport şi performanţă
motrică

Legendă:
IF = învăţământ cu frecvenţă;
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 dosare
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 15 – 20 iulie 2013
22 – 23 iulie 2013
● Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2013
● Confirmare locuri:
26 – 27 iulie 2013
29 – 30 iulie 2013
● Rezultate finale:
31 iulie 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Afişarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

09 – 14 sept. 2013
16 sept. 2013
18 – 21 sept. 2013
23 sept. 2013

Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 15 – 20 iulie 2013
22 – 23 iulie 2013
● Perioada de concurs: 24 – 25 iulie 2013
● Afişarea rezultatelor: 26 iulie 2013
● Confirmare locuri:
27 iulie 2013
29 – 30 iulie 2013
● Rezultate finale:
31 iulie 2013
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere:
● Perioada de concurs:
● Afişarea rezultatelor:
● Confirmare locuri:
● Rezultate finale:

09 – 13 sept. 2013
14 sept. 2013
16 sept. 2013
18 – 21 sept. 2013
23 sept. 2013

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

