FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
http://economice.ulbsibiu.ro
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Criterii de selecție / admitere la programele de studii de LICENȚĂ
anul universitar 2018-2019

Programul de studii
Finanţe și bănci
Contabilitate şi informatică
de gestiune
Management
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor-în
limba engleză (Business
Administration) *)
Marketing
Total

Număr maxim de
studenți care pot
fi școlarizați
(HG 615/2017)
90 IF
125 ID
75 IF
100 ID
75 IF
100 ID
120 IF
125 ID
50 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 dosare

Media obținută la
examenul de bacalaureat

50 IF
100 ID
460 IF
550 ID

Legendă: IF = învățământ cu frecvență; *) învățământ în limba engleză
ID = învățământ la distanță

Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe bază de dosare
IF

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 11 – 18 iulie 2018
● Probă competență lingvistică: 18 iulie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 19 iulie 2018
● Confirmarea locului: 20 – 25 iulie 2018
● Rezultate finale: 27 iulie 2018
Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 5 – 10 septembrie 2018
● Probă competență lingvistică: 11 septembrie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 12 septembrie 2018
● Confirmare locuri: 13 – 17 septembrie 2018
● Rezultate finale: 19 septembrie 2018

Concurs de admitere pe bază de dosare
ID

●Perioada de înscriere: 07 mai - 13 septembrie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie 2018
● Confirmarea locului: 20 – 23 septembrie 2018
● Rezultate finale: 28 septembrie 2018

Nota 1: Proba de competență lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de licență cu predare
în limba engleză (Administrarea afacerilor în limba engleză) care se susține:
a) Sesiunea 1, în data de 18 iulie 2018.
b) Sesiunea 2, în data de 11 septembrie 2018.
Nota 2: La proba de competență lingvistică, se vor recunoaşte certificatele și atestatele lingvistice prezentate
în anexa din regulamentul universității.

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

