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Oferta educaţională ULBS
2013-2014
www.ulbsibiu.ro
Facultatea de Teologie1
Programe de studii Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Teologie ortodoxă
70 IF / 50 IF
pastorală
Teologie (ortodoxă) 20 IF / 152 IF
asistenţă socială

Tipul de concurs

Criterii de selecţie

Probe
eliminatorii:
● Muzică
● Evaluare
psihologică

Media
examenului de
admitere:

Probă notată:
● Religie
(interviu)

Facultatea de Drept3
Programe de studii Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Drept
104 IF / 150 IF + 100
ID4
25 IF / 50 IF + 75 ID
Administrație
publică
Pedagogia
5 IF / 45 IF
învățământului
primar și
preșcolar

● 50% media
examenului de
bacalaureat
● 50% nota obținuta
la
interviu
(Religie - cunoştinţe
generale)

Tipul de concurs

Criterii de selecţie

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

Media obţinută la
examenul de
bacalaureat (100%)

Concurs mixt

● Probe
eliminatorii:
competență
lingvistică (doar
pentru înv. în limba
germană)
și dicție, aptitudini
muzicale,aptitudini

1

Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Teologie file:///C:/Documents%20and%20Settings/Renate%20Bratu/Desktop/Teologie_licenta_2014_2015.pdf
2
IF = învăţământ cu frecvenţă
3
Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Drept http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/drept/documente/Drept_licenta_2014_2015.pdf
4
ID = învăţământ la distanţă
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plastice,
coordonare motrică
*)5
● Media examenului
de
bacalaureat (100%)

Facultatea de Litere şi Arte6
Programe de studii
Numărul de
locuri
(fără taxă /
cu taxă)
Limba şi literatura engleză - 20 IF / 10 IF
O limbă şi
literatură modernă
(franceză/ germană)
sau Limba şi literatura
română
Limba şi literatura germană 21 IF / 10 IF
- O limbă şi
literatură modernă (engleză/
franceză)
sau Limba şi literatura
română
Limba şi literatura franceză 20 IF / 10 IF
- O limbă şi
literatură modernă (engleză/
germană)
sau Limba şi literatura
română
Limba şi literatura română - 35 IF / 20 IF
O limbă şi
literatură modernă (engleză/
franceză/

Tipul de concurs

Criterii de selecţie

Media obţinută la examenul de bacalaureat

5 IF / 20 IF

Concurs de admitere pe bază de dosare

Pedagogia
învățământului
primar și
preșcolar – în limba
germană

5

= pentru tematicile probelor de concurs accesați site-ul facultății
Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Litere şi Arte http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/documente/Litere&Arte_licenta_2014_2015.pdf
6
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8 IF / 10 IF

20 IF / 15 IF

20 IF / 10 IF

20 IF / 15 IF

12 IF / 13 IF
12 IF / 0 IF
12 IF / 0 IF

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

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
Artele spectacolului –
Actorie

● Probe
eliminatorii: vizita
medicală și Proba
de
aptitudini 1*)7
● Probă de
aptitudini 2**)8,
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.

7

*) = 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;
8
**) Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri şi a unui monolog din repertoriul candidatului, la
alegerea Comisiei de concurs

3

15 IF / 5 IF

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

8 IF / 2 IF

Criterii de selecţie

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

Media obţinută la
examenul de
bacalaureat
(100%)
● 20% Media
obținută la
examenul de
bacalaureat
● 40 % test
vocaţional *)10
● 40% interviu *)

- 50% media
obținută la
examenul de
bacalaureat
- 50% nota de la
proba E)a)
de la examenul de
bacalaureat

1 IF / 10 IF

20 IF / 15 IF
15 IF / 20 IF
20 IF / 30 IF

20 IF / 10 IF
21 IF / 10 IF
21 IF / 10 IF
21 IF / 79 IF
21 IF / 12 IF + 50 ID
21 IF / 19 IF + 50 ID

Media obţinută la examenul de
bacalaureat (100%)

Conservare şi
restaurare

Tipul de concurs

Concurs mixt

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane9
Programe de studii Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Istorie
35 IF / 8 IF

Concurs de admitere pe bază de dosare
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9

Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Socio - Umane - http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/socioumane/documente/Socio_Umane_licenta_2014_2015.pdf
10
*) = pentru tematicile probelor de concurs accesați site-ul facultății
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Facultatea de Inginerie11
Programe de studii Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Calculatoare
24 IF / 56 IF
Tehnologia
25 IF / 25 IF
informaţiei
Ingineria sistemelor 25 IF / 15 IF
multimedia

Criterii de selecţie
80% Nota obţinută
la proba
scrisă (test) + 20%
Media
obţinută la
examenul de
bacalaureat

22 IF / 37 IF

25 IF / 5 IF

55 IF / 55 IF

33 IF / 10 IF

39 IF / 30 IF
39 IF / 30 IF
24 IF / 25 IF

30 IF / 40 IF + 50 ID

Media obţinută la
examenul de bacalaureat

20 IF / 30 IF
30 IF / 60 IF

Concurs de admitere pe bază de test (Tipul II)

Electronică aplicată
Transportul,
depozitarea
şi distribuţia
hidrocarburilor
Ingineria
transporturilor şi
a traficului
Maşini unelte şi
sisteme
de producţie
Tehnologia
construcţiilor
de maşini
Tehnologia
tricotajelor şi
confecţiilor
Mecatronică
Robotică
Ingineria şi protecţia
mediului în
industrie
Inginerie economică
în
domeniul mecanic

Tipul de concurs
Concurs de
admitere pe bază
de test (Tipul I)

(limba și literatura
română,
proba scrisă)

11

Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/inginerie/documente/Inginerie_licenta_2014_2015.pdf
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24 IF / 16 IF
24 IF / 26 IF

Facultatea de Ştiinţe12
Programe de studii Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Matematică –
32 IF / 8 IF
informatică
Informatică
34 IF / 41 IF
Biologie
11 IF / 20 IF
Ecologia şi protecţia
mediului
38 IF / 12 IF
Fizica mediului
Educaţie fizică şi
40 IF / 15 IF
sportivă
Sport şi performanţă
motrică

Tipul de concurs

Criterii de selecţie

Concurs de
admitere pe bază
de dosare

Media obţinuta 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%

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului 13
Programe de studii
Numărul de locuri
Tipul de
(fără taxă / cu taxă)
concurs
Biotehnologii pentru industria
15 IF / 15 IF
alimentară
Controlul şi expertiza produselor
15 IF / 20 IF
alimentare
Inginerie şi management în alimentaţie
20 IF / 10 IF
publică şi agroturism

Criterii de
selecţie
Media
obţinuta la
examenul de
bacalaureat

Inginerie economică
industrială
Electromecanică

12

Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Stiinte file:///C:/Documents%20and%20Settings/Renate%20Bratu/Desktop/Stiinte_licenta_2014_2015.pdf
13
Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia
Mediuluifile:///C:/Documents%20and%20Settings/Renate%20Bratu/Desktop/SAIAPM_licenta_2014_2015.pdf
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23IF / 20 IF + 50 ID14
20 IF / 10 IF

Ingineria produselor alimentare
Ingineria şi protecţia mediului în
agricultură
Montanologie

Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Finanţe-bănci
Management
Contabilitate şi informatică de gestiune
Marketing

Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
42 IF / 76 IF + 120 ID
45 IF / 50 IF + 120 ID
36 IF / 39 IF + 100 ID
34IF / 41 IF + 100 ID
- / 50 IF + 100 IF

Facultatea de Ştiinţe Medicină 16
Programe de studii
Numărul de locuri
(fără taxă / cu taxă)
Medicină
75 IF / 33 IF
Medicină dentară
22 IF / 6 IF
Farmacie
10 IF / 49 IF
Asistenţă medicală
10 IF / 65 IF
generală
Tehnică dentară
- / 25 IF

Tipul de
concurs

Criterii de
selecţie
Media obţinuta
la examenul de
bacalaureat

Facultatea de Ştiinţe Economice 15
Programe de studii

Concurs de
admitere pe
bază de dosare

36IF / 13 IF + 50 ID

Tipul de concurs
Probă scrisă: Biologie
sau Chimie
Probă scrisă: Chimie
Concurs de admitere pe
bază de dosare

Criterii de selecţie

Nota probei scrise
Media obţinută la
examenul de
bacalaureat

www.ulbsibiu.ro

ID - învăţământ la distanţă
Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economicefile:///C:/Documents%20and%20Settings/Renate%20Bratu/Desktop/Stiinte_Economice_licenta_2014_2015.pdf
16
Extras din oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economicefile:///C:/Documents%20and%20Settings/Renate%20Bratu/Desktop/Medicina_licenta_2014_2015.pdf
14
15
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