Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de licenţă

EXAMEN
Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va consta în examen

Facultatea

Specializarea

Forma de concurs

Drept (IF)

Concurs de admitere la disciplinele Limba română și Economie

Drept (ID)

Concurs de admitere la disciplinele Limba română și Economie1
Se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de licenţă²

Drept

¹ Concursul va fi același cu cel organizat pentru forma de învăţământ IF, urmând ca, în funcţie de opţiuni, la ID să fie înscriși candidaţii care au obţinut minim nota 5 (50 puncte).
² În etapa a doua a concursului, desfășurată în luna septembrie, se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de licenţă, în cazul în care au rămas locuri disponibile după
etapa din luna iulie 2021.
Admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licenţă de la facultatea absolvită anterior
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INTERVIU MOTIVAŢIONAL
Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere va consta într-un interviu motivaţional

Facultatea

Specializarea
Teologie Ortodoxă Pastorală
Muzică bisericească
(în curs de acreditare)

Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul“

Teologie Ortodoxă Didactică

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

Artă Sacră

Forma de concurs
Interviu motivaţional (admis / respins):
verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a
cunoștinţelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă

Interviu motivaţional (admis / respins):
verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștinţelor de Teologie
Dogmatică Ortodoxă

Interviu motivaţional (admis / respins):
verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări
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FORMĂ MIXTĂ
Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă

Facultatea
Administraţie și
Afaceri

Specializarea
Administrarea afacerilor
Business administration
(în limba engleză)

Comunicare și relaţii publice (ID și IF)
Jurnalism

Jurnalism (ID și IF)

Publicitate (ID și IF)

Forma de concurs
Proba 1 – Proba eliminatorie – eseu motivaţional, maxim 1 pagină, în limbă Engleză, notat cu
calificativul ADMIS/RESPINS
Proba 2 – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;
Proba 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea
candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie,
Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.)

Eseu motivaţional (formă diferită pentru fiecare specializare, conţinând elemente de naraţiune
și argumentare) – 40% (nota pe eseu este alcătuită din: 30% eseu motivaţional + 10% – punct din
oficiu). Eseul va fi depus la înscriere
Media generală a examenului de Bacalaureat – 20%
Nota la proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat – 20%
Nota la prima limbă străină (media obţinută la prima limbă străină pe parcursul anilor de studiu
liceal) – 20%

O limbă și literatură modernă (A) –
O limbă și literatură modernă (B) /
Limba și literatura română

Limbi și
Literaturi Străine

Traducere și interpretare

Studii americane

Engleză – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din
liceu la Limba engleză 50%
Franceză – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile
din liceu la Limba franceză 50%
Germană avansaţi – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din
mediile din liceu la Limba germană 50%
Germană începători – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din
mediile din liceu la o limbă străină, alta decât limba germană 50%
Arabă, Chineză, Japoneză, Neerlandeză, Spaniolă – Nota de la proba scrisă de Limba română de la
BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină 50%
Engleză A (Franceză B, Germană B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B) – Nota de la proba scrisă de Limba
română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba engleză 50%
Franceză A (Engleză B, Germană B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B) – Nota de la proba scrisă de Limba
română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba franceză 50%
Germană A (Engleză B, Franceză B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B) – Nota de la proba scrisă de Limba
română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba germană 50%
Spaniolă A, Italiană A, Rusă A (Engleză B, Franceză B, Germană B) – Nota de la proba scrisă de Limba
română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină 50%
Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la
Limba engleză 50%

Matematică
Matematică-Informatică
Matematică și
Informatică

Matematici Aplicate
Informatică (IF)

Media de admitere se calculează după formula:
20% media generală a examenului de Bacalaureat + 80% N, unde N este un punctaj bazat pe
rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat și pe rezultatele obţinute la olimpiadele și
concursurile școlare de specialitate

Tehnologia Informaţiei
Informatică (ID)
Teologie
Romano-Catolică

Teologie Romano-Catolică
Asistenţă Socială
Studii Religioase

40% media generală de la examenul de Bacalaureat + 60% nota de la proba orală
Concurs de dosare și interviu online
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MEDIA DE LA BACALAUREAT ȘI ESEU MOTIVAŢIONAL
Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va fi pe baza mediei de la Bacalaureat și a unui eseu motivaţional

Facultatea

Specializarea

Filosofie

Filosofie

Forma de concurs
Media de la examenul de Bacalaureat și formular de admitere notat cu admis / respins

Geografie
Geografia turismului
Planificare teritorială – Drobeta Turnu Severin
Geografie

Cartografie

Scrisoare de motivaţie notată cu admis / respins și 100% media de la Bacalaureat

Hidrologie și Meteorologie
Planificare teritorială
Geografia mediului
Geografia turismului (ID)
Istorie (IF și ID)

Istorie

Istoria artei
Relaţii Internaţionale și Studii europene

1. Scrisoare de intenţie notată cu admis / respins
2. 100 % media examenului de Bacalaureat

Antropologie
Resurse umane
Sociologie
Sociologie și
Asistenţă Socială

Sociology în lb. engleză
Asistenţă Socială (IF)
Asistenţă Socială (ID)
Știinţe politice
Studii de securitate
Știinţe politice / Licence en Sciences Politiques,
spécialisation Sciences Politiques en français
(în limba franceză)

Știinţe Politice

Știinţe politice / Bachelor of Arts in Political Science
(în limba engleză)
Relaţii Internaţionale și studii europene /
Bachelor of Arts in International Relations and
European Studies (în limba engleză)

1. Eseu motivaţional (de 300–500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu admis /
respins. Candidaţii care optează pentru programul de studii Sociologie în limba
engleză vor prezenta eseul motivaţional elaborat în limba engleză
2. Media de admitere pentru învăţământul universitar de licenţă ia în calcul notele
obţinute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică,
Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și
argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie)
Concurs dosare
Ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la Eseul motivaţional se
face pe baza mediei de la Bacalaureat
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte,
redactată în limba română, notată cu admis / respins
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată
în limba franceză, notată cu admis / respins. Această probă constituie și proba
eliminatorie de verificarea competenţelor lingvistice
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat
1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată
în limba engleză, notată cu admis / respins. Această probă constituie și proba
eliminatorie de verificarea competenţelor lingvistice
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat

Departajarea candidaţilor admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcţie de:
a. nota de la disciplina obligatorie de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de Bacalaureat
Teologie Baptistă

Teologie Baptistă Asistenţă Socială

40% Media de la examenul de Bacalaureat + 60% notă eseu motivaţional
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MEDIA/ NOTELE DE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat

Facultatea

Specializarea
Administraţie publică

Administraţie și
Afaceri

Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică informatică

Forma de concurs
50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de
Bacalaureat
50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de
Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică,
Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau
Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.)

Biologie
Biologie

Biochimie

Concurs de dosare – 100% media de la examenul de Bacalaureat

Ecologie și protecţia mediului
Chimie
Chimie

Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Criteriile de departajare în cazul mediilor egale:
1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura
Română
2. Media obţinută la disciplina Chimie pe parcursul anilor de studiu liceal

Fizică
Fizică / Physics (în lb.engleză)
Fizică

Fizică medicală
Fizică informatică

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%

Biofizică
Fizică tehnologică
Geologie
Geologie și
Geofizică

Inginerie geologică

Concurs de dosare
Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%

Geofizică
Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă
(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă) /
Limba și literatura latină
Literatură universală și comparată— O limbă și literatură
modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă,
portugheză, rusă) / Limba și literatura latină
Comunicare și relaţii publice (IF și IFR)
Litere

Știinţe ale informării și documentării
Studii europene
Etnologie*

*va organiza examen de admitere numai în situaţia în care conducerea
Facultăţii vor considera oportun

Asistenţă managerială și administrativă

Media de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota obţinută la
proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat) / 2

Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă
(catalană / coreeană / engleză / franceză / germană / hindi /
italiană / neerlandeză / persană / portugheză / rusă / spaniolă /
suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura română
Limba și literatura rromani – Limba și literatura modernă / Limba
și literatura latină / Limba și literatura română
Limbi și
Literaturi Străine

O limbă și literatură modernă (A) – O limbă și literatură modernă
(B) / Limba și literatura română
* pentru limbile Italiană, Maghiară, Portugheză, Rusă, Slave
(Bulgară, Cehă, Ucraineană)

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%

Filologie clasică (Limba și literatura latină A –
Limba și literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate
(Engleză – Croată / Franceză / Germană / Italiană / Polonă / Spaniolă)
Studii iudaice
Psihologie
Știinţe cognitive (în curs de acreditare)
Pedagogie
Psihologie și
Știinţele Educaţiei

Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – București
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Buzău
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Focșani

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
2. Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat

