Admiterea în anul universitar 2014-2015
Locuri destinate românilor de pretutindeni,
finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) pentru studii universitare de master
Facultatea

Domeniul de studii

Teologie

Teologie

Științe Agricole,
Ind. Alimentară
și Protecția
Mediului

Agronomie

Litere și Arte

Ingineria produselor
alimentare
Filologie (limbă și
literatură)
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale comunicării
Istorie

Socio-Umane
Ştiinţe politice

Sociologie
Științe
Economice

Inginerie

Drept
Legendă:

Management
(interdisciplinar)

Programul de studii (Specializarea)
Teologie practică
Teologie istorică
Teologie sistematică
Managementul protecției mediului agricol
Managementul dezvoltării durabile a
zonei rurale
Asigurarea calității și siguranței
alimentelor
Managementul procesării moderne a
alimentelor

Nr. locuri
CB
FTB
1
0
0
1
0
1
1
0
0

1

0

1

0

1

Limba și literatura engleză

1

2

Profesor documentarist
Publicitate şi brand
Managementul relațiilor publice
Elite politice româneşti
Europa centrală şi de sud-est în primul
mileniu al erei creştine
Managementul integrării europene şi
administraţiei publice
Managementul integrării europene şi
administraţiei publice
Diplomaţia apărării
Securitate şi relaţii internaţionale
Leadership şi management
organizaţional
Selecţia şi gestiunea resurselor umane

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

Management educațional

0

1

0

1

0

1

0

1

0
0
1
5

2
2
0
20

Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea
plastică
Logistică industrială
Inginerie industrială
Sisteme şi tehnologii inteligente de
fabricaţie
Optimizarea tehnologiilor textile
Drept judiciar privat
Drept
Drept european
Nr. total de locuri
Locuri CB = fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă
Locuri FTB = fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă

Obs.:
-

Pentru studiile universitare de licență, locurile destinate românilor de pretutindeni, se
ocupă respectând atât Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni (în
învățământul din România), accesibilă la adresa:
http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/international/documente/RO/Metodologie_de_scolarizare_
a_romanilor_de_%20pretutindeni.pdf ,
cât și Regulamentul de admitere al universității, accesibil la adresa:
http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/documente/Regulament_admitere_ULBS_2014-2015.pdf .

-

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere direct la Comisiile de admitere ale
facultăților la care funcționează programele de studii dorite.

